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Akademicki nabór
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Szkoły po remontach
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Przygotowania do święta plonów

Fo
to

: m
at

. u
g 

ja
sie

Ni
ca

Muzyczne i aktywne lato

Imprezy wieńczące okres waka-
cyjny, pełne dobrej muzyki, tań-
ców i radości, odbyły się w wielu 
gminach powiatu bielskiego. 
Szczególne było świętowanie w 
Jasienicy, stanowiące okazję do 
zademonstrowania umiejętności 
przez młodych strażaków.
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ZIEMIA BIELSKA   ŚLĄSK CIESZYŃSKI

BEZPŁATNE PISMO PROMOCYJNE

młodzi strażacy    

Na wrzesień zaplanowano uroczystości dożynkowe w Jaworzu, Kozach 
czy Wilamowicach. Co roku to wydarzenia bogate w rozmaite atrakcje, 
a dzięki temu gromadzące lokalną społeczność.
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Nowa płyta chóru ath
Chór ATH wydał nową pły-

tę „Requiem for the Living” 
Dana Forresta.

Materiał do nowej płyty 
Chór Akademii Techniczno-
-Humanistycznej nagrywał 
w październiku ub.roku w sali 
koncertowej bielskiej Szkoły 
Muzycznej. Do nagrania kie-
rownik i dyrygent Chóru ATH 
dr hab. Jan Borowski zaprosił 
solistów: Annę Ogińską – so-
pran, Wiktorię Zawistowską-
-Tylibę – mezzosopran, Rafała 
Majznera – tenor oraz zespół 
muzyczny w składzie: Joanna 
Majcherczyk – wiolonczela, 
Magdalena Kania-Łakomik – 
flet, Jacek Kubik – obój, Wio-
letta Koralewska – waltornia, 

Wojciech Trefon – harfa, Pa-
weł Seligman – organy, Dariusz 
Bury – perkusja, Małgorzata 
Koba – skrzypce i Sebastian 
Sojka – perkusja.

Jak nam powiedział Jan Bo-
rowski, to pierwsze polskie 
wykonanie tego utworu. Wy-
brał je i przedsięwzięcie arty-
styczne doprowadził do finału, 
zwieńczonego płytą, zauroczo-
ny muzyczną świeżością i głę-
bią duchową religijnego utworu 
amerykańskiego kompozyto-
ra, uznawanego za jednego 
z najlepszych. „Requiem for 
the Living” został zamówiony 
w 2013 r. przez The Hickory 
North Carolina Choral Society 
u nowojorskiego kompozytora 

Dana Forresta. 
Dzieło w ciągu 
kilku zaledwie 
la t  doczeka ło 
się olbrzymiej 
p o p u l a r n o ś c i 
i  niezl iczonej 
ilości wykonań 
na całym świe-
cie.

Płyta została 
wydana nakła-
dem wytwórni 
DUX. (R)

BezpieczNe rowerowe weekeNdy
W Bielsku-Białej ruszyły dwa Rowerowe Patrole Pierwszej Pomocy. – To osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy, nie tylko rowerzystom. Mamy nadzieję, 

że inicjatywa się rozwinie i dzięki patrolom rekreacyjne tereny miasta staną się bardziej bezpieczne – mówi Przemysław Drabek, jeden z inicjatorów pomysłu.

Wprowadzenie rowero-
wych patroli, służących pomo-
cą odpoczywającym aktywnie 
w Bielsku osobom, Przemy-
sław Drabek podniósł już rok 
temu. Z kolei wiosną tego roku 
zgłosił pomysł jako interpela-
cję na sesji Rady Miejskiej. Nie 
doczekał się na razie wiążącej 
odpowiedzi, ale i tak z grupą 
zapaleńców postanowił pomysł 
wprowadzić w życie na własną 
rękę. – W lecie w Bielsku-Bia-
łej aktywnie wypoczywa ty-
siące osób, uprawiając sport, 
jeżdżąc na rowerach, rolkach 
czy biegając. W naszym mie-
ście w kilku miejscach są re-
kreacyjne ścieżki rowerowe, 
do tego należy również doliczyć 
skate park, miejsca dla rolka-
rzy. Przy tak dużej aktywności 
tak wielu osób nietrudno o wy-
padek. Dzięki wolontariuszom 
w tych miejscach, gdzie najła-
twiej o kontuzję, można było 
uruchomić dwa Rowerowe Pa-
trole Pierwszej Pomocy – wyja-
śnia Przemysław Drabek.

– Jest to pilotażowa akcja, 
zorganizowana przeze mnie 

we współpracy z trzema or-
ganizacjami pozarządowymi. 
Chcę podkreślić, że uczestni-
cy patrolu nie są przypadkowy-
mi rowerzystami. To są dobrze 
wyszkolone osoby, często ra-
townicy, patrol został wypo-

sażony w odpowiedni sprzęt, 
opatrunki, a nawet defibrylato-
ry AED. Toteż osoby z patrolu 
mogą udzielać wszechstronnej 
pomocy na miejscu, a w razie 
konieczności wezwą karetkę 
– dodaje Przemysław Drabek.

Patrole na razie będą dzia-
łać w czasie największego 
natężenia ruchu rowerowe-
go, a więc w soboty i niedzie-
le, gdy na rekreacyjne trasy 
w mieście masowo wyrusza-
ją rowerzyści. Na razie to pi-

lotaż, toteż będą kursować na 
dwóch najbardziej obleganych 
trasach, a więc wokół lotniska 
w Aleksandrowicach i na Bul-
warach w Straconce. Korzysta-
ją z wypożyczonych rowerów, 
użyczono im też defibrylatory 
AED, dzięki temu będą mogli 
nieść pomoc nawet w przypad-
ku zatrzymania akcji serca.

W wakacyjnej akcji po-
mocy na rowerach działa-
ją wolontariusze z Fundacji 
Edukacji i Bezpieczeństwa 
„Salus”, Stowarzyszenia „Eco-
drive”, a także Stowarzyszenia 
Ratowniczego „Rescue”, zaś 
Pamirbike dołożyła się do akcji 
wypożyczając rowery.

Jak zaznacza Przemysław 
Drabek, tegoroczne wakacyj-
ne weekendy dla Rowerowych 
Patroli Pierwszej Pomocy to 
okres testowania. Na profilu 
Facebooka „Rowerowy Pa-
trol Pierwszej Pomocy BB” 
można zgłaszać uwagi i pod-
powiedzi, aby ulepszyć jego 
działania. Pomysłodawcy ży-
wią nadzieję, że w przyszłym 
sezonie patroli będzie więcej, 

uzyskają one także systemo-
we i stałe wsparcie ze strony 
władz Bielska-Białej oraz in-
nych organizacji. – To nie są 
duże wydatki, a w znaczącym 
stopniu przyczyniają się do po-
prawy bezpieczeństwa na na-
szych terenach rekreacyjnych 
– mówi Drabek.

Przemysław Drabek, rad-
ny, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej, 
od wielu lat promuje aktyw-
ny odpoczynek, a dwa lata 
temu zaangażował się również 
w akcje zwiększające bezpie-
czeństwo na drodze. Wraz ze 
Stowarzyszeniem „Ecodrive” 
upowszechniał wśród kierow-
ców zasady udostępniania 
przejazdu przez zatłoczone 
ulice karetkom pogotowia i in-
nym pojazdom uprzywilejo-
wanym, tzw. korytarza życia. 
W tym roku promowali fun-
damentalną na trasach szyb-
kiego ruchu zasadę 3 sekund 
odstępu od poprzedzającego 
auta, najbardziej skuteczną 
bez względu na prędkość sa-
mochodów. (Ł)
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zmarł zdzisław Bylok

W wieku 69 lat 13 sierpnia 2019 
roku zmarł Zdzisław Bylok, wójt 
gminy Jaworze w trakcie trzech ka-
dencji, a ostatnio radny powiatowy.

Zdzisław Bylok urodził się 29 
marca 1950 r. w Jasienicy. Ukończył 
Wyższą Szkołę Morską, uzyskując 
tytuł magistra inżyniera nawigatora. 
Pracę zawodową rozpoczął w Przed-
siębiorstwie Połowów Dalekomorskich 
w Gdyni, następnie pracował w przed-
siębiorstwie „Gryf” w Szczecinie. Po 
ukończeniu czynnej służby w marynar-
ce powrócił w rodzinne strony i podjął 
pracę w wybudowanym wcześniej spe-
cjalistycznym gospodarstwie rybackim 

w Jaworzu Nałężu. Był w tym okresie 
współzałożycielem m.in. Społecznego 
Komitetu Gazyfikacji w Nałężu, któ-
rego celem było dokończenie budowy 
gazociągu w Jaworzu Górnym, Bierach 
oraz Nałężu.

W 1998 r. Bylok rozpoczął swoją 
czteroletnią kadencję jako radny po-
wiatowy, była to pierwsza kadencja 
odtworzonych powiatów. Był równo-
cześnie członkiem Zarządu Gminy Ja-
worze. Jego lokalna działalność została 
doceniona przez mieszkańców Jawo-
rza, którzy 10 listopada 2002 r. wybra-
li Zdzisława Byloka na wójta gminy 
w pierwszych wyborach bezpośrednich 
i powszechnych. Zaszczytną funkcję 

pełnił z dużymi sukcesami przez dwa-
naście lat aż do 1 grudnia 2014 r. Był 
w tym czasie m.in. inicjatorem powsta-
nia nowego budynku Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądowej, anima-
torem Ligi Morskiej i Rzecznej w Ja-
worzu, pomysłodawcą tężni zdrojowej 
i kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
przy ulicy Koralowej. Za jego wójto-
wania pełną parą wystartowała budowa 
kanalizacji sanitarnej, będąca najwięk-
szym zadaniem inwestycyjnym w dzie-
jach Jaworza. Podejmował ponadto 
jako samorządowiec liczne działania 
na rzecz rozwoju samorządności i ak-
tywności rozmaitych jaworzańskich 
środowisk, edukacji, ekologii, turysty-
ki, sportu i kultury, a także integracji 
europejskiej i współpracy międzyna-
rodowej.

Zdzisław Bylok swoje zaanga-
żowanie i doświadczenie przekuwał 
także w aktywność poza samorządem 
Jaworza. Był wieloletnim członkiem 
zarządu Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów oraz prezesem i założycielem 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska 
Kraina”. W 2018 r. uzyskał w następ-
stwie wyborów mandat radnego Rady 
Powiatu Bielskiego.

Pogrzeb śp. Zdzisława Byloka 
odbył się 16 sierpnia. Wybitny sa-
morządowiec spoczął na cmentarzu pa-
rafialnym w Jasienicy, żegnany przez 
rodzinę, tłumy jaworzan, przyjaciół 
i współpracowników. (RED)
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akademia z NowoczesNą dydaktyką  
– rekrutacja Na studia w ath

Maturzyści z wynikami matur w rękach stają przed koniecz-
nością podjęcia jednej z ważniejszych decyzji w życiu – wyboru 
studiów. Tym, czym będą się kierować, będą na pewno ich wła-
sne zainteresowania, a także – w perspektywie, dobre możliwo-
ści zatrudnienia. Wybór jedynej w regionie uczelni państwowej, 
z długoletnią tradycją, zagwarantuje dydaktykę na wysokim po-
ziomie i udany start w życie zawodowe.

Więcej o rekrutacji na studia można dowiedzieć się odwie-
dzając stronę www.rekrutacja.ath.bielsko.pl. Rekrutacja trwa 
do 19 września.

akademia – uczelNia z tradycjami
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej to 

uczelnia publiczna z pełnią praw akademickich, którą tworzy pięć 
wydziałów, oferujących 18 atrakcyjnych kierunków studiów. We 
wszystkich dziedzinach zatrudniona jest bardzo dobrze przygo-
towana kadra naukowa.

Uczelnia funkcjonuje nieprzerwanie od 1969 roku, pierwot-
nie jako Filia Politechniki Łódzkiej, a następnie od 2001 r. sa-
modzielna Akademia Techniczno-Humanistyczna. W tym roku 
przypada więc jubileusz 50-lecia istnienia.

Pielęgnując wyrosłą z politechniki tradycję studiów inży-
nierskich (tak istotną w regionie o dużym zapotrzebowaniu na 
kadrę inżynierską), uczelnia pozostaje bliska leżącej u podstaw 
powstania Akademii idei kształcenia wielokierunkowego, dają-
cego studentom szerokie możliwości w wyborze kierunku stu-
diów także z zakresu studiów humanistycznych, społecznych 
czy ekonomicznych.

Ponadto, jako największa uczelnia o ugruntowanej pozycji 
w regionie, Akademia podejmuje współpracę z najbardziej li-
czącymi się firmami i instytucjami, prowadząc wspólne projekty 
i badania naukowe.

pasja Nauki
W ramach kształcenia oferujemy studentom możliwość wyjaz-

dów zagranicznych, perspektywy zatrudnienia wynikające między 
innymi z szerokiej współpracy uczelni z biznesem, a także liczne 
zajęcia, które pozwalają rozwijać zainteresowania.

W Akademii działają liczne koła naukowe, skupiające mło-
dych inżynierów, humanistów, ratowników i menadżerów. 
Studenci zdobywają nagrody w prestiżowych ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach oraz zajmują czołowe miejsca 
w mistrzostwach Polski. Można tu wymienić między innymi: 

konkurs o nagrodę FCA, liczne sukcesy koła informatyczne-
go „Reset” w konkursach robotycznych, mistrzostwo w Ogól-
nopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie 
Medycznym. Mogą pochwalić się także organizacją konferen-
cji naukowych, jak chociażby Międzynarodowej Konferencji 
Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która miała 
już osiem edycji.

Z kolei w ramach działalności Koła Naukowego „Horyzont” 
studenci odbywają częste podróże po Europie, między innymi 
do Pragi, Wiednia, Budapesztu i Lwowa.

W Akademii działa także bardzo znany Chór ATH, który co 
roku zdobywa prestiżowe nagrody na krajowych i międzynaro-
dowych festiwalach.

Studenci zainteresowani sportem z kolei realizują swoje pasje 
w Akademickim Związku Sportowym. Od lat wysoko kwalifi-
kujemy się w rankingach sportu akademickiego. Już niebawem 
na terenie kampusu ATH powstanie wyczekiwana od lat nowo-
czesna hala sportowa.

Ponadto, Akademia oferuje wyjazdy w ramach progra-
mu Erasmus+. Studenci mogą zrealizować część swojego pro-
gramu studiów na uczelniach w innych krajach, biorących udział 
w programie.

aBsolweNci  
Na ryNku pracy

W najnowszym Rankingu Uczelni Akademickich 2019 Aka-
demia Techniczno-Humanistyczna wśród uczelni w Polsce zajęła 
wysokie 18. miejsce w kategorii Ekonomiczne Losy Absolwen-
tów. Kryterium mierzone jest wskaźnikiem wysokości zarobków 
absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia 
według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absol-
wentów, przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem 
danych ZUS.

Z badań wynika, że absolwenci Akademii Techniczno-
-Humanistycznej doskonale radzą sobie finansowo. Jest to 
rezultat bogatej oferty edukacyjnej Uczelni, staży i praktyk 
podejmowanych we współpracy z biznesem, a także możliwo-
ści rozwijania naukowych pasji studentów w licznych kołach 
naukowych i organizacjach studenckich. W kreowaniu karie-
ry zawodowej studentów bardzo pomocne jest Biuro Karier 
ATH, które organizuje liczne szkolenia i warsztaty z doradz-
twa zawodowego, a także cieszące się dużym zainteresowa-
niem Targi Pracy.

kieruNki studiów
 automatyka i roBotyka

 iNformatyka

 mechaNika i Budowa maszyN

 zarządzaNie i iNżyNieria produkcji

 BudowNictwo

 iNżyNieria materiałowa

 iNżyNieria środowiska

 ochroNa środowiska

 traNsport

 zarządzaNie

 aNalityka i komuNikacja w BizNesie

 socjologia

 filologia (aNgielska, hiszpańska, słowiańska)

 filologia polska

 pedagogika

 pedagogika przedszkolNa i wczesNoszkolNa

 pielęgNiarstwo

 ratowNictwo medyczNe

termiNy rekrutacji
Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stop-

nia) prowadzona jest w sposób ciągły w terminie od 3 czerwca 
br. do 19  września br. Cykle rekrutacyjne na dany kierunek 
studiów będą odbywały się do momentu podjęcia przez Komisję 
Rekrutacyjną decyzji o zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie: www.
rekrutacja.ath.bielsko.pl.

ath

#StudiujNaATH     I n s p i r u j e m y  n a u k ą



NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

gość z fraNcji
Podbeskidzkich związkowców odwiedził 

Christian Pigeard z Besançon, działacz francu-
skich związków zawodowych CFDT.

Christian Pigeard w stanie wojennym or-
ganizował pomoc humanitarną dla Polaków, 
jeździł też do naszego kraju z transportami ta-
kiej pomocy. Trafiał z nimi także na Podbeski-
dzie. Po 1989 roku był jednym z inicjatorów 
rozwoju współpracy między „Solidarnością” 
Regionu Podbeskidzie i CFDT Regionu Fran-
che-Comté, która zaowocowała podpisaniem 
formalnej umowy o współpracy. Wielokrot-
nie gościł w Bielsku-Białej spotykając się 
z polskimi przyjaciółmi. W 2005 roku został 

uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Solidar-
ności Podbeskidzia”.

Christian Pigeard ze swym wnukiem oraz tłumaczką, 
Iwoną Roszkowską, przed siedzibą ZR w Bielsku-Białej 
podczas spotkania z podbeskidzkimi związkowcami: 
Henrykiem Kenigiem, Andrzejem Madydą i Piotrem 
Gołąbem.

skoNtaktuj się z Nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku.

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 33 812-67-90, 530 760 060 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Przewodniczący – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965

chwała powstańcom!

W czwartek 1 sierpnia minęła 75. rocznica 
wybuchu Powstania Warszawskiego. W Bielsku-
-Białej, podobnie jak w wielu innych miejscach 
Polski, pamiętaliśmy o tej ważnej rocznicy.

Punktualnie o 17.00 – w Godzinę „W” – za-
wyły syreny, a kilkaset osób, zebranych na biel-
skim placu Chrobrego, w milczeniu oddało hołd 
warszawskim powstańcom. Byli wśród nich tak-

że związkowcy z podbeskidzkiej „Solidarności” 
(Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” był współorganizatorem tego wydarze-
nia). Było też wspólne śpiewanie powstańczych 
piosenek. Później uczestnicy uroczystości zło-
żyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii 
Krajowej na cmentarzu parafialnym w Bielsku-
-Białej Mikuszowicach Śląskich.

wielki sukces solidarNości

ograNiczeNie  
BezprawNych zwolNień

Już sąd I instancji nieprawomocnym orzecze-
niem będzie mógł przywrócić do pracy bezpraw-
nie zwolnionego pracownika. To wielki sukces 
„Solidarności”, która w październiku 2017 r. 
wspólnie z ministrem sprawiedliwości Zbignie-
wem Ziobro szukała rozwiązań tego problemu 
podczas konferencji „Wolność zrzeszania, czy 
wolność zwalniania”. Dzisiaj te rozwiązania – 
choć jeszcze nie wszystkie – stają się faktem.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywil-
nego, która wejdzie w życie w listopadzie tego 

roku, wprowadza przepis, że już sąd pierwszej 
instancji, jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, 
skutecznie może nakazać dalsze zatrudnianie 
zwolnionego pracownika bez czekania na pra-
womocne orzeczenie. To może aż o połowę 
skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pra-
cownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie. 
Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z po-
wodu przewlekłości postępowań sądowych bez-
prawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat 
pozostawali bez pracy.

żegNamy przyjaciół

śp. Jan Sporek
Ze smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość, 
że 27 lipca 2019 r. 
w Cieszynie zmarł 
Jan Sporek, działacz 
„Solidarności” cie-
szyńskiego Browaru. 
Miał 64 lata.
Jan Sporek był człon-
kiem Międzyzakła-
dowej Organizacji 
Związkowej NSZZ 
„Solidarność” Browaru Żywiec i przewodniczącym 
Komisji Podzakładowej NSZZ „S” w Browarze Zamko-
wym Cieszyn.
Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy 
współczucia i solidarności w bólu.

śp. Andrzej Prus
Następna smutna 
w i a d o m o ś ć  –  5 
sierpnia 2019 r. 
zmarł w wieku 49 
lat nadinspektor An-
drzej Prus, wieloletni 
pracownik bielskiego 
oddziału Okręgowe-
go Inspektoratu 
Pracy w Katowicach. 
Straciliśmy wypróbo-
wanego przyjaciela…
– Andrzej Prus zawsze wspierał działania „Solidarno-
ści” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Był 
praktycznie współtwórcą naszego podbeskidzkiego 
Klubu Społecznego Inspektora Pracy i jego pierwszym 
współpracownikiem oraz merytorycznym opiekunem – 
wspomina Piotr Górny, przewodniczący Klubu SIP przy 
Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
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zapraszamy!

rajd i pielgrzymka
Kończą się już zapisy chętnych do udziału 

w Ogólnopolskim Górskim Rajdzie „Solidar-
ności”, który odbędzie się w sobotę 7 września. 
Tym razem trasy prowadzą szlakami Beskidu 
Żywieckiego, a meta usytuowana będzie przy 
schronisku PTTK na Wielkiej Raczy. Organi-
zatorem rajdu jest – tradycyjnie – „Solidarność” 
Regionu Podbeskidzie wraz z Komisją Krajową 
naszego związku. Uczestnicy rajdu rywalizować 
będą w kategoriach najliczniejsza reprezentacja 
zakładowej organizacji związkowej i najdłuższa 
pokonana trasa (udokumentowana np. stemplami 
ze schronisk). Nagrodami będą Puchary Prze-
wodniczącego Zarządu Regionu i Przewodni-
czącego Komisji Krajowej.

Dodatkowych informacji udziela i zgłosze-
nia przyjmuje główny organizator rajdu – wice-
przewodniczący ZR Andrzej Madyda (tel. 603 
769 965).

   
Zbieramy także zgłoszenia osób i grup chęt-

nych do udziału w mszy św., będącej centralnym 
punktem XXXVII Pielgrzymki Ludzi Pracy na 
Jasną Górę, która odprawiona zostanie w nie-
dzielę 15 września o godz. 11. Zarząd Regionu 
zapewnia bezpłatny przejazd na tę uroczystość. 
Zapisy chętnych kończą się 9 września.

Więcej informacji znaleźć można na stro-
nie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności”: 
www.solidarnosc.org.pl/bbial.

350 tysięcy zł  
 dla wiktorii!

Przez ponad dwa miesiące promowa-
liśmy – między innymi na łamach „Soli-
darności Podbeskidzia” – akcję zbiórki 
pieniędzy na operację nóżki 4-letniej 
Wiktorii, wnuczki działaczy podziemnej 
„Solidarności”, Magdy i Adama Pawli-
ków. Potrzebna była gigantyczna kwota 
350 tysięcy złotych. We wtorek 30 lipca 
suma na koncie dziewczynki przekro-
czyła tę kwotę!

Akcję zbierania pieniędzy dla Wiktorii 
wsparło łącznie blisko 5600 osób! Uzbiera-
no dokładnie 354.581 złotych. Wierzymy, 
że w tej gigantycznej kwocie są też wpłaty 
od związkowców. Serdecznie dziękujemy 
w imieniu Wiktorii i jej rodziny.



Beskidzki sierpień’80
W pamiętnym sierpniu 1980 roku w młodym, utworzonym zaledwie pięć 

lat wcześniej województwie bielskim wcale nie było tak spokojnie, jak 

utrzymywała ówczesna władza i podporządkowane jej środki masowego 

przekazu.

W tamte gorące dni prasa i telewizja do-
nosiły, że wszędzie poza Wybrzeżem trwa 
spokojna i wytężona praca. Powodowało to 
niechęć strajkujących z Wybrzeża do robot-
ników ze Śląska i Małopolski, a zapewne też 
do mieszkańców Podbeskidzia, wciśniętego 
między te dwa regiony. Takie opinie były po-
dwójnie niesprawiedliwe. Tu nie było silnej, 
zorganizowanej opozycji, ani też strajkowych 
tradycji, jak na Wybrzeżu. Poza tym wcale nie 
panował tu tak wielki spokój, jakim chwaliły 
się władze.

Już w połowie lipca 1980 roku kilkugo-
dzinny strajk przeprowadzili pracownicy 
jednego z wydziałów bielskiej Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych. Władze błyska-
wicznie spełniły ich postulaty. Na początku 
sierpnia Roman Walczak, kierowca Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
w Bielsku-Białej, zaczął zbierać podpisy pra-
cowników WPK pod listą postulatów i żądań, 
głównie ekonomicznych i socjalnych. 8 sierp-
nia na krótki czas pracę przerwała część załogi 
Bielskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego 
„Lenko”. Powrócono do pracy, gdy dyrekcja 
obiecała rozpatrzyć wysunięte tam postulaty 
wewnątrzzakładowe. Trzy dni później wy-
buchł krótki strajk na jednym z wydziałów 
Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych 
„Befama”, jednego z największych zakładów 
w mieście. Już podczas tego pierwszego straj-
ku robotnicy, doprowadzeni do furii bierno-
ścią zakładowych działaczy związkowych, 
zaczęli dopominać się o autentyczną repre-
zentację załogi.

Na kilka dni do bielskich zakładów powró-
cił względny spokój. Ale to były tylko pozory. 
Ludzie dyskutowali na temat sytuacji w kraju, 
komentowali znane z Radia Wolna Europa 
gdańskie postulaty. Wśród załóg narastało na-
pięcie, które lada moment mogło doprowadzić 
do wybuchu…

24 sierpnia na oddziale remontowym 
Fabryki Aparatów Elektrycznych „Apena” 

w Bielsku-Białej odbyła się masówka, w trak-
cie której pracownicy poparli gdańskie po-
stulaty, dokładając do nich własne żądania, 
dotyczące głównie spraw ekonomicznych 
i socjalnych.

Podobne postulaty w tym samym czasie 
wysunęli pracownicy kilku innych zakładów 
pracy, m.in. Śląskich 
Zakładów Przemysłu 
Tłuszczowego w Biel-
sku-Białej.

We wtorek 26 sierp-
nia na jeden dzień sta-
nęła Bielska Fabryka 
A r m a t u r y  „ B e f a ” . 
Tam strajk zaczął się 
o godz. 9.00, na prze-
rwie śniadaniowej na 
hali wydziału mecha-
nicznego. Zeszli się 
tam także pracownicy 
z innych oddziałów, 
nawet pierwsze oso-
by z biurowca. W su-
mie było to około pół 
tysiąca ludzi. Strajku-
jący poparli gdańskie postulaty, dokładając 
też własne. 

Zaczęło też wrzeć w największym podbe-
skidzkim zakładzie, Fabryce Samochodów 
Małolitrażowych. Tam głównymi ogniskami 

kontestacji były wydziały Narzędziowni i Utrzy-
mania Ruchu. Zaczęło się od spisania żądań, 

głównie ekonomicznych 
i socjalnych, poprzedzo-
nych słowami poparcia 
dla strajkujących z Wy-
brzeża. Pod takimi li-
stami zbierane były 
podpisy pracowników.

To wszystko od-
bywało się wewnątrz 
zakładów i mało kto 
wiedział, że na Podbe-
skidziu „coś” się dzie-
je. Wszystko zmieniło 
się w środowy ranek 27 
sierpnia. Tego ranka na 
ulice stolicy Podbeski-
dzia nie wyjechał ża-
den autobus miejskiej 
komunikacji. Zaczął się 

zorganizowany przez Romana Walczaka i jego 
zaufanych kolegów strajk solidarnościowy.

Dyrekcja WPK na przemian krzykiem 
i obietnicami próbowała przerwać strajk. 
Wkrótce do zajezdni zjechali towarzysze 
z Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz przed-
stawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Woje-
wódzkiej Rady Związków Zawodowych. 
Proponowano pracownikom spore podwyż-
ki, byle tylko wrócili do pracy. Bez skutku.

Gorąco zaczęło być też w innych zakładach 
Bielska-Białej. 28 sierpnia zaczął się kolejny 
strajk w „Befamie”, tym razem na oddziale mon-
tażu w największym Zakładzie D, gdzie pra-
cowało prawie półtora tysiąca ludzi. W trakcie 
masówki powołano tam Komitet Strajkowy, któ-
ry opracował listę postulatów. Na pierwszym 
miejscu umieszczono żądanie podpisania poro-
zumienia z gdańskim Międzyzakładowym Ko-
mitetem Strajkowym. „Befama” wznowiła pracę 
29 sierpnia, warunkowo zawieszając strajk do 
czasu wyjaśnienia sytuacji w Gdańsku.

Także 28 sierpnia rozpoczęły strajk pierw-
sze wydziały w FSM, a od następnego dnia 
strajkował już cały bielski zakład. Partyjni 
propagandziści zaczęli wyliczać, ile syrenek 
i małych fiatów nie zjechało z taśm produk-
cyjnych fabryki. Solidarny przestój w FSM 
trwał do ostatniego dnia sierpnia.

W dzień po WPK stanęły w Bielsku-Bia-
łej, obok „Befamy” i FSM, także inne zakłady 
– m.in. „Transbud”, PKS i Baza Sprzętowo-
-Transportowa Bielskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego, a także PKS 
i MPK w Oświęcimiu, Fabryka Wtryskarek 
w Wadowicach, Wytwórnia Silników Wyso-
koprężnych w Andrychowie i Andrychowska 
Fabryka Maszyn.

W wielu innych zakładach odbyły się 
burzliwe zebrania załóg, owocujące sfor-
mułowaniem własnych postulatów, a przede 
wszystkim poparciem dla strajkującego Wy-
brzeża. Następnego dnia, czyli 29 sierpnia, 
zaczęli strajk między innymi kierowcy z MPK 
i PKS w Żywcu, załogi oddziałów towaro-
wych PKS w Kętach i Oświęcimiu, kierowcy 
z PKS w Cieszynie, a także pracownicy ży-
wieckiego oddziału „Transbudu”. Wszystkie 
strajki miały już wyłącznie charakter solidar-
nościowy z MKS-em w Gdańsku.

Część strajków wygasła w sobotę 30 sierpnia 
po podpisaniu porozumienia w Szczecinie. Inne 
skończyły się w ostatnim dniu tego gorącego 
miesiąca. W nieformalnej strajkowej bazie, jaką 
była wówczas bielska zajezdnia WPK, strajk 
przerwano niedzielnym rankiem 31 sierpnia, 
gdy praktycznie było już pewne, że za moment 
podpisane zostanie porozumienie w Gdańsku.

Strajki na Podbeskidziu trwały jeszcze 
w pierwszych dniach września tamtego pa-
miętnego roku. Zastrajkowali wówczas między 
innymi pracownicy skoczowskich zakładów 
FSM: Kuźni i Odlewni, załoga bielskich Za-
kładów Szybowcowych i żywieckiej papierni 
Solali. Niespokojnie było też w Zakładach Che-
micznych „Oświęcim”, w cieszyńskim Polifar-
bie i w Zakładach Metali Lekkich w Kętach.

  

W czwartek 11 września 1980 roku w siedzibie bielskie-
go oddziału Stowarzyszenia PAX odbyło się pierwsze 
spotkanie organizacyjne Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego samorządnych, niezależnych związków 
zawodowych w województwie bielskim. Przedstawicie-
le trzydziestu zakładów pracy na przewodniczącego 
MKZ wybrali Patrycjusza Kosmowskiego. Jego zastęp-
cami zostali Roman Walczak i Roman Pisulak. To było 
pierwsze zebranie podbeskidzkiej „Solidarności”.

Zapraszamy na mszę św. 
w 39. rocznicę powstania 

„Solidarności”, która 
zostanie odprawiona 

w piątek 30 sierpnia o 
godz. 18.00 w kościele 
Trójcy Przenajświętszej 
przy ul. Sobieskiego 10a 

w Bielsku-Białej.



6 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plSIERPIEŃ 2019

PoWiat BiElSki

Bardzo dużo pierwszaków
Nawet 4 mln zł będzie musiał dopłacić Powiat Bielski do utrzymania szkół w tym roku. Właśnie kończą się remonty i rozbudowy,  

które poprawiły warunki kształcenia.

Na sesji Rady Powiatu Biel-
skiego w czwartek 22 sierpnia 
starosta Andrzej Płonka przed-
stawił stan przygotowań pla-
cówek oświaty, podlegających 
Starostwu Powiatowemu, do 
nowego roku szkolnego.

lepiej w klasach

Jak co roku okres wakacyjny 
szkoły przeznaczyły na napra-
wy, remonty i poprawę stanu 
technicznego budynków. I tak 
w czechowickim LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie wykonano 
remont 8 sal dydaktycznych za 
ponad 56 tys. zł. Z kolei w du-
żym kompleksie oświatowym 
przy ul. Traugutta 11 w Cze-
chowicach-Dziedzicach, gdzie 
mieszczą się dwa zespoły szkół 
– Technicznych i Licealnych 
oraz „Silesia”, przeprowadzo-
no montaż sufitu podwieszane-
go na sali konferencyjnej (ponad 
20 tys. zł) oraz remont tej sali 
własnymi siłami (zakup mate-
riałów – 22 735 zł). Najbardziej 
jednak kosztowną inwestycją 
– najbardziej też oczekiwaną 
– była trwająca jeszcze termo-
modernizacja budynków, któ-
ra pochłonie blisko 3,5 mln zł. 
W czechowickim Zespole Szkół 
Specjalnych Nr 4 przeprowa-
dzono modernizację pomiesz-
czeń przyziemi, kosztującą 
277 tys. zł, a także zagospo-
darowanie terenu przy szkole, 
obejmujące plac zabaw i ogród 
sensoryczny (845 tys. zł).

Dużą inwestycją była budo-
wa hali sportowej z zapleczem 
przy Szkole Mistrzostwa Spor-
towego Szczyrk w Buczkowi-
cach. Jej koszt wyniósł ponad 
6,7 mln zł, z czego 4,25 mln zł 

stanowi dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. 
W tej placówce przeprowadzo-
no również drobniejsze prace 
remontowe, których wartość 
przekroczyła łącznie 300 tys. 
zł. Remontem objęto również 
pozadydaktyczne budynki pla-
cówek oświatowych.

doBry NaBór

Prawdziwym wyzwaniem 
było przygotowanie szkół 
średnich Powiatu Bielskiego 
na przyjęcie w nadchodzącym 
roku szkolnym skumulowa-
nych roczników po gimna-
zjach i klasach ósmych szkół 
podstawowych. Jak wyjaśnia 
Dorota Nikiel z Zarządu Po-
wiatu Bielskiego, w każdej 
szkole średniej przygotowa-
no klasy I ponadgimnazjalne 
i ponadpodstawowe zgodnie 
z możliwościami. Zakłada-
no, że dodatkowych klas bę-
dzie o pięć więcej, okazało się 
jednak, że przybędzie ich aż 
dziesięć. – Szkoły są przygoto-
wane na przyjęcie podwójnego 
rocznika, toteż bez większych 
problemów dodatkowe klasy 
zostały zorganizowane – mówi 
Dorota Nikiel.

Jaj zdaniem wyraźnie wi-
dać, że w szkołach przybyło 
uczniów. I tak w LO będzie 
teraz o 124 uczniów więcej 
(354) w 12 oddziałach (było 
8), w ZSTiL – 115 uczniów 
(699) w 26 oddziałach (22), 
w Silesii – o 4 uczniów (184) 
w 6 oddziałach (również 6), 
a w SMS – 36 (100) w 6 od-
działach (4). W Zespole Szkół 
Specjalnych, który nabór prze-
prowadza na innych zasadach, 

przybędzie 17 uczniów (będzie 
ich 156) w 26 oddziałach, tak 
jak przed rokiem. Łącznie 
powiatowe szkoły będą licz-
niejsze o 296 uczniów (1493) 
kształcących się w 76 oddzia-
łach.

kosztowNe wydatki

Dorota Nikiel z Zarządu 
Powiatu Bielskiego zazna-
cza, że w dłuższej perspek-
tywie tak duży nabór będzie 
korzystny dla szkół. W tym 
roku jednak oznacza pokaź-
ne powiększenie niezapowie-
dzianych wydatków. Nikt nie 
był bowiem w stanie prze-
widzieć wysokości wzrostu 
wydatków związanych z ku-
mulacją roczników. Do tego 
dochodzą obiecane przez 
rząd podwyżki dla nauczy-
cieli, o których wypłacające 
je samorządy nic wiążącego 
tuż przed rozpoczęciem roku 
szkolnego powiedzieć nie 
mogą. – Szczegółowo znamy 
wysokość podwyżek, jakie na-
uczycielom należy wypłacić, 
ale nie mamy informacji, kie-
dy i w jakiej wysokości otrzy-
mamy je z budżetu Państwa 
– wyjaśnia.

Powiat Bielski do końca 
tego roku z powodu zwięk-
szenia liczby uczniów o bli-
sko 300 będzie musiał wydać 
dodatkowo 3,69 mln zł, zaś 
na podwyżki dla nauczycieli 

– też od września – przygo-
tować 458,7 tys. zł. Łącznie 
z dokładaną z zaplanowaną 
w powiatowym budżecie na 
ten rok kwotą 3,7 mln zł do-
płata do subwencji oświatowej 

wyniesie więc prawie 7,86 mln 
zł. A więc blisko połowę całej 
otrzymanej subwencji oświa-
towej, wynoszącej 14,2 mln zł. 
– To kosztowne, czekamy na 
działania ministerstwa – mówi 
Dorota Nikiel. (ŁU)

szkoły powiatu Bielskiego
 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowi-
cach-Dziedzicach
  Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowi-
cach-Dziedzicach
  Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach
  Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk 
w Buczkowicach
  Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

ANDRZEJ PŁONKA,
starosta bielski:

Od wielu lat co roku wydajemy 
duże sumy, aby poprawić wa-
runki nauczania w szkołach, 
którymi zarządzamy, a więc 
przede wszystkim w szkołach 
średnich. W tym roku oprócz 
poprawy stanu technicznego 
w placówkach zwróciliśmy 
szczególną uwagę na stwo-
rzenie warunków do przyjęcia 
podwójnego rocznika. Nabór 
jeszcze się nie skończył, ale 
mimo bardzo dużego zaintere-
sowania naszymi placówkami, 
miejsca wystarczy dla każdego 
chętnego.
To cieszy, bo jeszcze kilka lat 
temu wydawało się, że te szkoły 
będą mieć olbrzymie problemy. 
Podejmowaliśmy nieraz trudne 
decyzje, m.in. przenosząc szko-
ły, ale jednocześnie poprawiając 
ich infrastrukturę dydaktyczną. 
Mam satysfakcję, że dzięki temu 
kolejne roczniki są zaintereso-
wane nauką właśnie w tych 
szkołach.
Niestety, pozostaje poważny 
problem finansowania. Obie-
cane przez rząd podwyżki dla 
nauczycieli przy jednoczesnym 
powiększeniu liczebności klas – 
i kadry nauczycielskiej – jak na 
razie nie mają pokrycia w prze-
kazywanych z budżetu Państwa 
pieniądzach dla samorządów. 
Dla nas w powiecie bielskim 
oznacza to, że tylko w tym roku 
będziemy musieli dołożyć dru-
gie tyle, co zaplanowaliśmy – a 
więc ponad 4 mln zł. Czekamy 
na informację z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i zastana-
wiamy się, czy nie będziemy 
zmuszeni do zaciągnięcia kredy-
tu, aby opłacić bieżące wydatki 
powiatowej oświaty.

Na sesji starosta Andrzej Płonka w towarzystwie przewodniczącego Jana Borowskiego oraz członków Zarządu 
Powiatu pogratulował dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Bogdanowi Szaremu jubileuszu 
40-lecia pracy pedagogicznej i 20-lecia kierowania czechowicką placówką.
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placówki oświatowe
 Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce
 Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach-Dzie-
dzicach
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w 
Czechowicach-Dziedzicach, Filia w Bielsku-Białej
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hondrasik” w Szczyrku

Przy Zespole Szkół Specjalnych powstał nowy plac zabaw.

Hala sportowa Szkoły Mistrzostwa Sportowego ułatwi prowadzenie tre-
ningów młodym sportowcom. 

Budynki kompleksu szkół przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach 
poddano termomodernizacji. Szkoła ma wyposażenie do kształcenia w zawodach technicznych.



SIERPIEŃ 2019

BESKIDZKA
gazeta 7

www.gazetabeskidzka.pl 

REGion

reklama

rodziNy BezpieczNe i szczęśliwe
Wiele różnych atrakcji przyciągnęło całe rodziny na pikniki w Żywcu i Skoczowie w sobotę 17 sierpnia. 

Z mieszkańcami spotkali się reprezentujący Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minister 

Bożena Borys-Szopa oraz wiceminister Stanisław Szwed.

– Takie spotkania i roz-
mowy z Polakami w różnych 
częściach kraju są dla rzą-
du bardzo ważne – mówi-
ła w Żywcu minister Bożena 
Borys-Szopa, zwracając się 
do uśmiechniętych uczestni-
ków pikniku.

Frekwencja tu dopisała, 
w tym czasie odbywały się Dni 
Powiatu Żywieckiego, Przegląd 
Potraw Regionalnych „Próbo-
wacka Jadła Beskidzkiego” 
oraz Święto Miodu. Na specjal-
nie przygotowanych stoiskach 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej atrakcji 
dla wszystkich było pod dostat-
kiem. Przeprowadzano szereg 
gier i zabaw, malowano buzie, 
własnoręcznie wykonywano 
przypinki oraz biżuterię. Co 
ważne, aktywności te angażo-
wały całe rodziny, a dzieciom 
towarzyszyli ich rodzice, a na-
wet dziadkowie.

Spotkanie w Żywcu było za-
razem doskonałą okazją do wrę-
czenia nagrody „Zasłużony dla 

Powiatu Żywieckiego”. Z rąk 
minister Bożeny Borys-Szo-
py i wiceministra Stanisława 
Szweda otrzymał ją Stanisław 
Kępka, twórca pierwszej sek-
cji biathlonu na Podbeskidziu, 
działającej w latach 1980-2004.

W kolorowe miasteczko 
dla najmłodszych zamienił się 
rynek w Skoczowie. Także tu 
dużym powodzeniem cieszyło 
się stanowisko do tworzenia 
przypinek, dzieci ozdabiały 
nimi następnie ubrania własne 

i swoich bliskich. Animatorki 
we włosy dziewczynek wpla-
tały różnobarwne pasma, two-
rząc efektownie prezentujące 
się warkoczyki. Każdy chętny 
mógł wypróbować strzelanie 
z łuku i grę w badmintona. Ko-

lejki ustawiały się do zajęć pla-
stycznych, malowania farbami 
na rozmaite sposoby, a podziw 
wzbudziły wóz strażacki, który 
dzieci mogły zobaczyć od środ-
ka, radiowóz policyjny oraz ka-
retka Zakonu Maltańskiego.

Pikniki w beskidzkim regio-
nie upłynęły także na licznych 
rozmowach o sytuacji polskich 
rodzin. Zgodnie podkreślano, 
że poczucie bezpieczeństwa 
uległo powszechnie znacznej 

poprawie wobec wprowadzo-
nych w życie przez rząd pro-
gramów, m.in. „Rodzina 500 
plus” i „Dobry Start”. Tyl-
ko w Żywcu rodziny z tytułu 
„500 plus” otrzymały ponad 
56 mln zł, zaś w Skoczowie 
kwota ta przekroczyła 25 mln. 
Łącznie na terenie wojewódz-
twa śląskiego wsparcie w ra-
mach sztandarowego projektu 
ministerialnego wyniosło 7,5 
mld zł. (R)

z prac poselskich

Sierpniowe pikniki w Żywcu i Skoczowie zgromadziły wiele rodzin, dla których przygotowano liczne atrakcje na 
stoiskach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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STANISŁAW SZWED,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej:

Spotkania z mieszkańcami Pod-
beskidzia, Żywiecczyzny i Śląska 
Cieszyńskiego podczas pikników 
czy festynów zawsze są bardzo 
wartościowym i cennym doświad-
czeniem. Pozwalają wsłuchać się 
w głos różnych grup społecznych, 

poznać potrzeby i oczekiwania. To 
również czas wspólnej zabawy i 
radości. 
Przed czterema laty poczyniliśmy 
istotne obietnice dotyczące wdro-
żenia programów pomocowych o 
kluczowym znaczeniu dla rodzin. 
Dziś doskonale widać, że dzięki 
programom Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, 
„Rodzina 500 plus” w szczególno-
ści, rodziny mogą pozwolić sobie 
na większe inwestycje w rozwój 
swoich dzieci, ich uczestnictwo 
w zajęciach dodatkowych, wy-
jazdach wakacyjnych i feryjnych. 
A przecież możliwość udziału 
dzieci w takich formach aktyw-
ności sprzyja rozwojowi i budo-
wie tzw. kapitału społecznego, 
który w przyszłości zaowocuje w 
postaci pracowników o szerokich 
kompetencjach. 
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ARTUR BENIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

Jak zwykle Święto Karpia Polskiego zgromadziło prawdziwe tłumy, 
a w zabawie uczestniczyły całe rodziny. Co warte podkreślenia, nie 
tylko z naszej gminy i regionu, ale też z odleglejszych stron, przede 
wszystkim miłośników dań z karpia. Bardzo się z tego cieszymy, bo 
karp jest naszą marką rozpoznawczą, integruje społeczność Kaniowa 
i gminy Bestwina. Toteż przy okazji święta podziękowałem nasze-
mu stowarzyszeniu wędkarskiemu za jego wkład w rozwój gminy i 
pozytywny wpływ na życie społeczne.
Już teraz zapraszam za rok na jubileuszowe XX Święto Karpia Polskiego.

Gmina BEStWina

karp w muzyczNym sosie
Święto Karpia Polskiego w Kaniowie zorganizowano po raz 19.,  

wędkarze jednak uczcili okrągły jubileusz 40-lecia.

Jak zwykle Święto Kar-
pia Polskiego w sobotę 17 
sierpnia rozpoczęły poranne 
zawody wędkarskie. Potem, 
na terenach rekreacyjnych 
w Kaniowie, zorganizowa-
no zabawę, z karpiem w roli 
głównej na stoiskach ga-
stronomicznych, a muzyką 
i tańcem na oraz przed sceną. 
Zadanie rozgrzania widowni 
przypadło kapeli biesiadnej 
„Talizman”, następnie wy-
stąpił Mirek Szołtysek, autor 
śląskich szlagierów, dobrze 
znany i oczekiwany przez ka-
niowską publiczność.

Dużego aplauzu doczeka-
li się Halina Benedyk i Mar-

co Antonelli, polsko-włoski 
duet wykonujący muzykę we 
włoskim stylu tanecznym. Za-
bawa przebiegała przy mu-
zyce zespołu „Puls Music”, 
zaś całość święta zwieńczył 
efektowny pokaz sztucznych 
ogni. I jak co roku prawdzi-
we oblężenie przeżywały sto-
iska z pieczonym i wędzonym 
karpiem oraz innymi rybny-
mi potrawami.

Impreza miała także swo-
ją część uroczystą, miejscowi 
wędkarze świętowali bowiem 
40-lecie zrzeszenia się w jed-
nej organizacji. W 1979 r. przy 
LKS „Przełom” Kaniów po-
wstała sekcja wędkarska. Dzi-

siaj przemieniona jest w jedną 
z najbardziej znanych organi-
zacji tego typu w regionie – 
Stowarzyszenie Wędkarskie 
„Kaniowski Karp Królew-
ski” kierowane przez Romana 
Sasa. Zrzesza ono ponad 360 
członków, od kilku lat dyspo-
nuje własną rybaczówką i – 
co istotne – jego działalność 
nie obejmuje jedynie samego 
wędkarstwa, ale również pro-
pagowanie ochrony przyrody, 
z corocznymi akcjami oczysz-
czania terenów zbiorników 
wodnych włącznie.

Na scenie wójt Artur Be-
niowski i prezes Stowarzysze-
nia Roman Sas w towarzystwie 
innych gości dziękowali zasłu-
żonym wędkarzom i działaczom 
Stowarzyszenia. Listy gratula-
cyjne dla osób zasłużonych, 
prezesów i działaczy otrzyma-
li: Alojzy Gandor (pośmiertnie, 
w jego imieniu list odebrała pra-
wnuczka Aneta Kóska), Roman 
Sas, Mariusz Wojtuszek, Józef 
Gęszka, Stanisław Stwora, Jerzy 
Zużałek, Edward Góra.

Podziękowania za wkład 
w rozwój „Kaniowskie-
go Karpia Królewskiego” 
otrzymali: Stanisław Stwora, 
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Wójt Artur Beniowski wykorzystał okazję, aby podziękować kaniowskim 
wędkarzom za wkład w życie społeczne gminy.

Na Święcie Karpia Polskiego nigdy nie brakuje muzyki i tańców. 

Mieczysław Stwora, Andrzej 
Kosmaty, Leszek Kosmaty, 
Franciszek Hamerlak, Er-
win Iwanicki, Józef Kóska, 
Bogusław Górka, Edward 
Góra, Tadeusz Maroszek, 
Franciszek Kędzior, Józef Ja-
łowiec, Mariusz Wojtuszek, 
Jan Adamiec, Ryszard Stolar-
ski, Józef Jakubiec, Tadeusz 
Bodzek, Barbara Stepek.

Organizatorem imprezy 
był Gminny Ośrodek Kultury 
w Bestwinie. (SL)

gotowy chodNik
Zakończyła się budowa chodnika 

wzdłuż ul. Dankowickiej w Kanio-
wie, trwają też prace przy innych 
inwestycjach drogowych w gmi-
nie Bestwina.

Przypomnijmy, inwestycja 
na Dankowickiej to dokończe-
nie większych prac, związanych 
z wcześniejszą budową w tym 
miejscu kanalizacji deszczowej. 
Roboty objęły odcinek o długo-
ści ok. 1 km, kosztowały blisko 
2 mln zł. – Teraz dodatkowo po 
remoncie chodnika zostanie po-
łożona również nowa nakładka 
asfaltowa na całej długości ulicy 

– mówi wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski.

Wójt dodaje, że kończą się też pra-
ce przy układaniu chodnika przy innej 
ważnej drodze – ul. Witosa w Bestwi-
nie, co gminny budżet będzie kosz-
tować ok. 1 mln zł. Ruszyły również 
roboty remontowe na ul. Okrężnej, 
na które Gmina Bestwina pozyskała 
1,12 mln zł dofinansowania z rządo-
wego funduszu na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. – Lato sprzyja 
pracom. Cieszę się, bo te inwestycje 
znacznie poprawią bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców na drogach – 
dodaje Artur Beniowski. (Ł)

Boot camp  
Na żwirowNi

Gminny Ośrodek Rekreacji i Spor-
tów Wodnych w Kaniowie staje się coraz 
popularniejszym miejscem treningów.

Regularnie w Ośrodku trenują 
m.in. kajakpoliści, którzy tutaj mają 
swoją główną siedzibę i bazę trenin-
gową, ale również piłkarska drużyna 
LKS Bestwina. – Ośrodek jest do-
brze przygotowany zarówno dla tych, 
którzy szukają tutaj odpoczynku nad 
wodą, jak i sportowców, wymagają-
cych odpowiedniego miejsca z zaple-
czem do treningów – wyjaśnia wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski.

Coraz większą popularność Ośro-
dek zyskuje sobie także poza regionem. 
M.in. od pięciu lat korzysta z niego Elż-
bieta Zarębska, trener i sędzia Polskiego 

Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju 
Siłowego. Tutaj organizuje Boot Camp, 
a więc obóz, na którym realizuje swo-
je nowatorskie metody treningowe. (R)
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Gmina jaSiEnica

iNwestycje i odpoczyNek
Sezon budowlany Gmina Jasienica wykorzystuje do poszerzania infrastruktury, służącej rekreacji 

mieszkańców.

Już na początku lata w Roz-
tropicach powstał nowy plac 
zabaw z elementami siłow-
ni zewnętrznych. Został zbu-
dowany przy strażnicy OSP, 
która pełni rolę centrum so-
łeckiego życia społecznego. 
W samej strażnicy jest sala, 
w której oprócz druhów z OSP 
spotykają się także inne lokal-
ne organizacje, dwa lata temu 
na terenie przy remizie powsta-
ło miejsce rekreacji z zadaszo-
nym grillem.

Teraz zamontowano tutaj 
cztery urządzenia do zabawy, 
tj. zestaw zabawowy, huśtawkę 
dwuosobową, bujak kwiatek, 
karuzelę Europa. Są też dwa 
zestawy urządzeń siłowych, 
do wyciskania siedząc/wyciąg 
górny, a także twister/wahadło. 
Teren został wyposażony rów-
nież w dwie ławki z oparciem 

i kosz na śmieci. Pod urzą-
dzeniami zabawowymi oraz 
siłowymi została wyłożona na-
wierzchnia bezpieczna z ma-
teriałów przepuszczalnych, 
z mat gumowych, amortyzują-
cych upadek dzieci. Inwestycja 
kosztowała ponad 110 tys. zł.

Z kolei przy kompleksie 
sportowym Drzewiarz w Jasie-
nicy powstało boisko do siat-
kówki plażowej. Boisko jest 
pełnowymiarowe 8 na 16 m, 
wyposażone w słupki i siatkę, 
ma piaszczystą nawierzchnię. 
To nie wszystko, bo do końca 
września również w komplek-
sie sportowo-rekreacyjnym 
Drzewiarza powstanie tęż-
nia solankowa. Będzie miała 
kształt regularnego sześciobo-
ku z kolumną tarniny pośrod-
ku. Jej wysokość to ponad 6,5 
m, a szerokość – 8 m.

Solanka do tężni będzie 
pochodziła z pobliskiego Za-
błocia w gminie Strumień, 
którą wykorzystuje się już 
w fontannie na odnowionym 
skwerze przy Urzędzie Gmi-
ny Jasienica. – To chyba w tej 
chwili najlepsza solanka, po-
siadająca jedną z najwięk-
szych na świecie zawartości 
jodu, dochodzącej do 140 mg 
na litr – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. Solanka wspoma-
ga leczenie m.in. chorób dróg 
oddechowych, w tym ast-
my oskrzelowej, przewlekłe-
go, chronicznego zapalenia 
oskrzeli i płuc, uporczywego 
kaszlu i alergii, dlatego ide-
alnie nadaje się do wykorzy-
stania w urządzeniach takich, 
jak tężnie.

Za tężnię trzeba będzie za-
płacić 195,3 tys. zł, z czego do-

finansowanie pozyskane przez 
wójta z funduszy mikroprojek-
tów wynosi 30 tys. euro, a więc 
ok. 60 proc. Janusz Pierzyna 
dodaje, że w tym samym kom-
pleksie Drzewiarza wkrótce 
powstanie przeszklony budy-
nek „Ogród Tradycji” w ra-
mach projektu edukacyjnego 
i turystycznego „Życie i praca 
na Śląsku Cieszyńskim w do-
bie rewolucji przemysłowej – 
budowa Centrum Informacji 
Turystycznej przy budynku 
GOK w Jasienicy”. Na projekt 
warty 1,3 mln zł, wójt pozyskał 
85 proc. dofinansowania z fun-
duszy transgranicznych. (Ł)

moderNizacje dróg
Zakończył się remont ul. 

Kopiec w Mazańcowicach, 
trwają formalności związa-
ne z odbiorem po remoncie 
ul. Strzelców Podhalańskich 
w tym sołectwie.

Przypomnijmy, że na ich 
gruntowny remont wójt Ja-
nusz Pierzyna pozyskał 885 
tys. zł z funduszu Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwa-
nie skutków klęsk żywio-
łowych, drogi były bowiem 
zniszczone przez katastro-
falne deszcze kilka lat temu. 
W ramach prac został wyre-

montowany odcinek o dłu-
gości 418 m ul. Kopiec, 
co kosztowało 208 tys. zł, 
z czego 165 tys. zł stano-
wi dofinansowanie. Została 
tu wzmocniona podbudowa 
i położona nowa nawierzch-
nia.

Z kolei ul. Strzelców Pod-
halańskich została wyremon-
towana na odcinku długości 
942 m, w tym wypadku koszt 
prac wyniósł 962 tys. zł. Dro-
gę poszerzono do minimum 5 
metrów, nawierzchnię pokry-
to w całości nową nakładką 
asfaltową. (Ł)

lato w jasieNicy
Przez trzy lipcowe dni 

amfiteatr w Jasienicy tętnił 
muzyką, śpiewem, tańcem i ra-
dością. Mimo grożących opa-
dów i tym razem miłośników 
dobrej zabawy i smakoszy re-
gionalnych potraw nie mogło 
zabraknąć. Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy na tego-
roczne, jubileuszowe XXV 
„Lato w Jasienicy” przygoto-
wał mnóstwo atrakcji.

Obchody rozpoczęły się 
koncertowo – w piątkowy 
wieczór zagrał dla zgroma-
dzonej publiczności zespół 
rockowy „Coma”, zaś w dru-
gi dzień gościom zaprezen-
tował się zespół regionalny 
„Dudoski”. Wydarzeniem 
towarzyszącym był pokaz 
sprawności bojowej najmłod-
szych druhów ochotniczych 
straży pożarnych gminy Ja-
sienica, czyli żaków. Ich za-
daniem było rozciągnięcie 
linii pożarniczej i oddanie 
strzału strumieniem wody 
do wyznaczonego celu. – To 
był naprawdę piękny występ 
naszych strażackich żaków. 
Serdecznie gratuluję tego 
pokazu sprawności bojo-
wej najmłodszych druhów. 
To bardzo ważne, aby nasze 
dobrze działające jednostki 
OSP miały ciągle nowe ka-

dry i z każdym pokoleniem 
nie brakowało strażaków. 
Bo najlepszy sprzęt bez od-
powiednich ludzi nic nie 
zdziała – mówił wójt Janusz 
Pierzyna, wręczając medale 
małym druhom.

Wieczór muzyczno-ta-
neczny rozpoczął zespół „Ba-
ciary”, grający znane utwory 
w góralskim klimacie. Na-
stępnie z dużą dawką humoru 
goście bawili się z kabaretem 
Rak, po czym do końca im-
prezy dla uczestników grał 
i śpiewał zespół „Preludium”. 
W trzeci dzień do wspólnej 
zabawy i tańca, publiczność 
rozgrzały zespoły „Łobuzy” 
i „Czadoman”. Fani śpie-
wali ich piosenki i tańczyli 
pod sceną. Do końca impre-
zy gościom towarzyszył ze-
spół „Silesian Tyrol Band”. 
Swoje stoiska gastronomicz-
ne zaprezentowały koła go-
spodyń wiejskich z kilku 
sołectw gminy Jasienica. 
Gośćmi Lata w Jasienicy byli 
m.in.: wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed, wicemini-
ster ds. inwestycji i rozwoju 
Grzegorz Puda, poseł Miro-
sław Suchoń, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Bielskiego 
Jan Borowski. (UGJ)

kolej Na salę
Do maja 2021 r. potrwa 
budowa nowej, dużej sali 
gimnastycznej przy szkole 
w Międzyrzeczu Górnym.

Nowa sala uzupełni istnie-
jącą, dużo mniejszą. – Szko-
ła w wyniku reformy oświaty 
już dzisiaj przyjmuje więcej 
uczniów. Z myślą o nich wła-
śnie skończyliśmy rozbudowę 
szkoły o dodatkowy segment 
dydaktyczny, teraz przyszła 
pora na stworzenie im warun-
ków także do odbywania zajęć 
wychowania fizycznego – wy-
jaśnia wójt gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna.

Przypomnijmy, refor-
ma spowodowała, że znik-
nęły gimnazja, jednocześnie 

w szkołach podstawowych 
przybyły dwa dodatkowe rocz-
niki. Placówka w Międzyrze-
czu Górnym była za mała, aby 
bez komplikacji przyjąć dodat-
kowe klasy VII i VIII, toteż 
dwa lata temu zapadła decy-
zja o rozbudowie placówki. 
Roboty zostały zakończone 
w czerwcu, całość pochłonęła 
2,1 mln zł. Obecnie trwa wy-
posażanie czterech klas lekcyj-
nych, we wrześniu uczniowie 
rozpoczną w nich naukę.

Nowa sala gimnastyczna 
powstaje jako osobny seg-
ment. Roboty ziemne już się 
rozpoczęły. Budynek będzie 
miał wymiary 39 na 19,5 m, 
sama sala – 27,5 na 16,5 m. 
Wewnątrz obok sali będzie 

również zaplecze z szatniami, 
toaletami, natryskami, wenty-
latorownią i pomieszczenia-
mi magazynowymi. Łącznie 
budynek będzie dysponować 
733,83 mkw. powierzchni 
użytkowej. Po oddaniu sali 
do użytku zostanie ona połą-
czona przewiązką z głównym 

budynkiem szkoły, aby ucznio-
wie między szkołą a salą przy-
chodzili „suchą stopą”, a więc 
bez konieczności wychodzenia 
na zewnątrz. Całość ma kosz-
tować blisko 4,3 mln zł, wójt 
pozyskał 1,52 mln zł dofinan-
sowania z Ministerstwa Spor-
tu. (UGJ)

Fo
to

: m
at

. u
gj

Szkoła w Międzyrzeczu Górnym została rozbudowana o nowy segment, 
teraz powstanie tu również nowa sala gimnastyczna.

JANUSZ PIERZYNA,
wójt gminy Jasienica:

Przybywa nam młodych miesz-
kańców i to głównie z myślą o 
nich tworzymy place zabaw czy 
boiska. Kilka lat temu założyli-
śmy, że na każde tysiąc miesz-
kańców powinien przypadać 
co najmniej jeden plac zabaw i 
konsekwentnie to realizujemy. 
Wcześniej na miarę naszych 
możliwości w sołectwach stwo-
rzyliśmy gęstą sieć boisk, którą 
zresztą stale poszerzamy i mo-
dernizujemy. To doskonały spo-
sób na dobrą zabawę i aktywny 
letni wypoczynek na świeżym 
powietrzu dla każdego.
Są także miejsca do odpoczyn-
ku, skwery z ławkami, teraz 
będzie tężnia, myślimy już o 
dwóch kolejnych. Nasze inicja-
tywy mają więc służyć wszyst-
kim mieszkańcom tak, aby 
w każdym wieku można było 
zrelaksować się w plenerze w 
zielonym otoczeniu. Zachęcam 
mieszkańców, żeby korzystali z 
tych możliwości.
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Wójt Janusz Pierzyna dziękuje żakom za wspaniały pokaz umiejętności 
strażackich, jaki dali podczas Lata w Jasienicy.
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Plac zabaw w Roztropicach to jedna z kilku plenerowych inwestycji w ostatnim czasie na terenie gminy Jasienica.
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Gmina jaWoRzE

jaworzański wrzesień
Od pierwszego wrześniowego piątku rozpocznie się w Jaworzu  

doroczna impreza dożynkowa.

Na 6 września od godziny 
19 w jaworzańskim amfiteatrze 
zaplanowano dwugodzinny wy-
stęp lubianego zespołu Gang 
Marcela. O część muzyczną 
w kolejnych dniach XXXIII 
„Jaworzańskiego Września” za-
dbają m.in. zespoły Red Snow 
i InoRos, a także Liber, Tomasz 
Filipczak i Paweł Mikler. Tra-
dycyjnie w kulminacyjnym 
momencie wydarzenia – w nie-
dzielę 8 września – zaprezentuje 
się Zespół Regionalny „Jawo-
rze”, który poprzedzi muzykę 
kapel zagranicznych. Dorocz-
ne święto społeczności gminy 
Jaworze to również rozgrywki 
sportowe dla wszystkich oraz 
widowiskowe zawody drwali, 
przewidziane na sobotę 7 wrze-
śnia.

W niedzielę od godzi-
ny 12.15 przejedzie ulicami 

Jaworza tradycyjnie barw-
ny korowód dożynkowy, po 
nim uczestnicy wezmą udział 

w nabożeństwie ekumenicz-
nym i ceremoniale dożynko-
wym. (R)

Bezpieczeństwo NajważNiejsze
– Działania wpływające na 
poprawę bezpieczeństwa 
w naszej gminie będą w naj-
bliższych latach systematycz-
nie kontynuowane – mówi 
wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz. 

Z inicjatywy wójta nie 
tak dawno przeprowadzona 
została wśród mieszkańców 
gminy ankieta, która pozwo-
liła na ocenę jakości życia 
jaworzan. Istotne w niej miej-
sce zajęły kwestie związane 
z bezpieczeństwem w prze-
strzeni publicznej. Znacząca 
większość głosów pozwoliła 
na sformułowanie wniosku, 
iż Jaworze jest miejscowo-
ścią bezpieczną. Nie oznacza 
to jednak, że dalsze działania 
w ten trend się wpisujące nie 
są potrzebne.

Stan dróg i chodników 
oraz bezpieczeństwo na dro-
gach to zagadnienia, które 
mieszkańcy gminy wska-
zali jako szczególnie istot-

ne. W Jaworzu rozpoczął 
się już montaż mobilnych 
punktów radarowego po-
miaru prędkości tam, gdzie 
ruch jest najbardziej wzmo-
żony. – Wybraliśmy loka-
lizacje stanowiące główne 
ciągi komunikacyjne w gmi-
nie i wykazujące zwiększone 
użytkowanie przy korzysta-
niu z budynków użyteczności 
publicznej – mówi wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz. Dodaje, 
że radary umożliwią prowa-
dzenie statystyk dotyczących 
prędkości oraz natężenia ru-
chu, co z kolei może wpłynąć 
na wdrożenie innych działań 
na rzecz bezpieczeństwa 
drogowego, np. zwiększenie 
patroli prewencji w danym 
rejonie gminy.

Już po wakacjach w po-
bliżu jaworzańskich szkół 
i przedszkoli pojawią się 
natomiast specjalne znaki. 
Choć nie będą one zgodne 
z przyjętym kodeksem drogo-
wym, to w sposób przejrzysty 

ostrzegać mają przed niebez-
pieczną jazdą i przekracza-
niem prędkości w miejscach 
wzmożonego ruchu. – W na-
szej gminnej rzeczywistości 
z różnych względów trudno 
jest wszędzie montować sy-
gnalizację świetlną czy sto-
sować utrudniające szybką 
jazdę szykany. Musimy jed-
nak – i na to możemy wpły-
wać – ustanowić zasady 
kultury jazdy i bezpieczeń-
stwa z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach – wyjaśnia 
wójt Jaworza.

Na poprawę bezpieczeń-
stwa wpłynąć ma również 
planowana rozbudowa gmin-
nego monitoringu. Obecnie 
zamontowane kamery przy-
dają się w przypadku spo-
radycznych incydentów, 
jak choćby tego, gdy wobec 
nierozważnego postępowa-
nia kilkuosobowej grupy 
młodych osób w pobliżu 
tężni zdrojowej pojawił się 
ogień. – Jakichkolwiek ak-

tów wandalizmu, zniszcze-
nia czy nieposzanowania dla 
przestrzeni publicznej nie 
możemy w żadnej mierze to-
lerować. W ciągu kolejnych 
lat istotnie poszerzymy sieć 
monitoringu po to, abyśmy 
mogli się czuć w Jaworzu po 
prostu bezpiecznie – podkre-
śla wójt Ostałkiewicz.

Jak dodaje, sami miesz-
kańcy do najważniejszych 
aspektów związanych z bez-
pieczeństwem, zaliczyli we 
wspomnianej już ankiecie 
także profesjonalizację i do-
stępność usług zdrowotnych, 
walkę ze smogiem oraz dba-
łość o czystość i porządek 
w gminie. – Troska o dobro 
całego Jaworza wymaga od 
władz samorządowych po-
dejmowania konkretnych 
działań na różnych płaszczy-
znach. Sugestie mieszkańców 
są w tej materii bardzo po-
ważnie traktowane i brane 
pod uwagę – mówi Radosław 
Ostałkiewicz. (RAF)

mural efektowNy

Dzięki funduszom uzyska-
nym z budżetu obywatelskie-
go przez Młodzieżową Radę 
Gminy Jaworze w centrum 
miejscowości utworzony zo-
stał kolejny mural.

Nowe dzieło idealnie 
wpisuje się w scenerię tej 
części gminy. Mural przy-
ozdobił jedną ze ścian sali 
gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Przedstawia 
siedzącego chłopca z książ-
ką na kolanach, wpatrujące-
go się z radością w otaczającą 
go barwną przyrodę. To na-
wiązanie do sąsiadującego 
z placówką Muzeum Flory 
i Fauny Morskiej i Śródlądo-
wej, a także powstającej tuż 
obok motylarni. – Tak skom-
ponowany mural nie jest więc 
przypadkowy. Jednocześnie 
uatrakcyjnił otoczenie samej 
szkoły i wita tych, którzy 
wjeżdżają na szkolny parking 
– mówi Barbara Szermań-

ska, dyrektor jaworzańskiej 
„dwójki” oraz Muzeum.

Stworzenia efektowne-
go muralu podjął się Artur 
„Turbos” Bosowski. Ten sam 
artysta przed dwoma laty wy-
konał na ścianie Gimnazjum 
w Jaworzu grafikę przed-
stawiającą podwodny świat 
rafy koralowej.

Drugie malowidło w Ja-
worzu powstało w ramach 
tegorocznej edycji budże-
tu obywatelskiego. Projekt 
„MuraLOVA szkoła” został 
zgłoszony przez Młodzie-
żową Radę Gminy Jaworze, 
a następnie wybrany do re-
alizacji. – Ciekawych pomy-
słów nasi mieszkańcy mają 
jak widać wiele. Taka też 
była koncepcja budżetu oby-
watelskiego, aby angażować 
ich w różnorodne, często 
bardzo oryginalne inicjaty-
wy – zaznacza wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz. (MAN)

kolejNa plażówka

Drużyny mieszane rywa-
lizowały w sobotę 20 lipca 
w kolejnym turnieju siatków-
ki plażowej w Jaworzu.

Jako arena rywalizacji mi-
łośników siatkówki plażowej 
wykorzystane zostało utwo-
rzone przed rokiem boisko na 
kompleksie sportowym przy 
ulicy Koralowej.

Podobnie, jak przed ro-
kiem, gdy odbyła się inau-
guracyjna odsłona zmagań, 
stawką jaworzańskich zawo-

dów był Puchar Wójta Gmi-
ny Radosława Ostałkiewicza.

Walkę o to trofeum podję-
ło ostatecznie pięć zespołów, 
którym podczas otwartego 
turnieju dopisała pogoda. Po 
zaciętych meczach z końco-
wej wygranej cieszył się duet 
Celina Wizner i Szymon Bia-
łek, wyprzedzając na podium 
Romana Miklera i Adama 
Michałka oraz Patryka Grusz-
kę w parze z Marcinem Kó-
ską. (M)

Turniej siatkówki plażowej na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń 
sportowych w gminie Jaworze.
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Mural doskonale prezentuje się w bliskości Muzeum Flory i Fauny Mor-
skiej i Śródlądowej, gdzie niebawem stanie również motylarnia.

RADOSŁAW  
OSTAŁKIEWICZ,
wójt gminy Jaworze:

Jaworzański Wrzesień stał się 
na przestrzeni lat piękną tra-

dycją świętowania całej naszej 
społeczności. Kultywujemy ją 
z zachowaniem obrzędów i ce-
remoniałów charakterystycz-
nych dla dożynek, ale dbamy 
równocześnie o to, aby każdy 
przychodząc na to wydarzenie 
mógł znaleźć coś ciekawego 
dla siebie. Nasz Jaworzański 
Wrzesień to liczne w ystępy 
artystyczne i koncerty, wszech-
stronne zmagania sportowe, 
czy wreszcie, będące swoistą 
wizytówką gminy w okresie 
dożynkowym, zawody drwali. 
Zapraszamy więc do przyjemne-
go spędzenia czasu w Jaworzu 
podczas pierwszego pełnego 
wrześniowego weekendu.

program XXXiii 
jaworzańskiego 
wrześNia:
6 września (piątek)
19.00-20.00 – Gang Marcela, 
oratorium „Pokój i dobro – dla 
świata natury”
20.00-21.00 – Gang Marcela, 
koncert
7 września (sobota)
10.00-12.00 – rozgrywki 
sportowe: turniej piłki nożnej 
dla dzieci i piłki siatkowej dla 
dorosłych (Koralowa Arena, GKS 
Czarni Jaworze)
12.00-16.00 – Międzynarodowe 
Zawody Strong Drwal Jaworze 
2019
16.00-17.00 – finalista 
programu „All Together Now” 
Tomasz Tom Filipczak
17.00-18.00 – koncert Red Snow
18.00-20.00 – koncert Liber z 
zespołem InoRos
20.30 – dyskoteka
8 września (niedziela)
10.00 – otwarcie wystawy 
drobnego inwentarza
12.15-13.30 – przejazd 
korowodu dożynkowego ulicami 
Jaworza
14.00-16.00 – nabożeństwo 
ekumeniczne i ceremoniał 
dożynkowy
16.00-16.30 – Góralska Hora, 
program dożynkowy
16.30-17.00 – Zespół Regionalny 
Jaworze
17.00-17.30 – Folklorny Subor 
Duha z Krasnany
17.30-18.00 – Folklorna skupina 
Oravski richtari z Zazrivej
18.00-19.00 – Folk kapela 
Góralska Hora
19.00-20.30 – koncert Paweł 
Mikler z zespołem
20.30 – zabawa taneczna z 
zespołem Party

Barwny korowód przemierzający ulice gminy to co roku jedna z największych atrakcji Jaworzańskiego Września.
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jaki kamieNiołom?
Aż 1153 osoby wzięły udział w przygotowanej przez gminę ankiecie dotyczącej przyszłości koziańskiego 

kamieniołomu. Znacząca większość opowiedziała się za koniecznością zagospodarowania tego miejsca.

Ankieta, której przeprowa-
dzenie zainicjowano w trakcie 
czerwcowych Dni Kóz, a na-
stępnie kontynuowano do koń-
ca miesiąca, wzbudziła duże 
zainteresowanie. Swoje zda-
nie wyrazili przede wszyst-
kim mieszkańcy gminy Kozy. 
Niemal dokładnie 88 proc. 
głosujących wskazało na po-
trzebę zagospodarowania te-
renu dawnego kamieniołomu. 
Z odpowiedzi, zaproponowa-

nych jako możliwe działania, 
najwięcej poparcia zyskały in-
westycje poprawiające docelo-
wo infrastrukturę pod kątem 
turystyki, a więc stworzenie 
szlaków turystycznych i tras 
rowerowych, zaprojektowa-
nie tarasów widokowych, za-
gospodarowanie stawu oraz 
terenów pod kątem sportu 
i rekreacji. Uwagę zwrócono 
ponadto m.in. na wykonanie 
infrastruktury wypoczynko-

wej, szlaku historycznego 
z opisem procesu pozyskiwa-
nia kamienia, parkingu dla 
pojazdów oraz geologicznych 
i przyrodniczych ścieżek edu-
kacyjnych.

Istotna część ankiety miała 
charakter otwarty. W niej oso-
by ją wypełniające wskazać 
mogły inną koncepcję na przy-
szłość kamieniołomu. Pomysły 
pojawiły się bardzo zróżnico-
wane i nierzadko oryginalne. 

Aquapark, basen z plażą, ścież-
ki enduro, kolejka linowa, am-
fiteatr, tor saneczkowy, mini 
zoo, kompleks hotelowy, źró-
dła termalne, plac zabaw – to 
tylko kilka z przewijających 
się rozwiązań. Nie zabrakło 
jednak i głosów postulujących 
znacznie mniejszą ingerencję 
w tutejszy krajobraz terenu, za-
dbanie o porządek i czystość 
oraz pozostawienie go w stanie 
naturalnym. (MA)

Gmina kozy

dożyNkowa Niedziela

Bogato wypełniony atrakcjami 
będzie program niedzieli 15 wrze-
śnia. W gminie Kozy odbędą się 
wówczas tradycyjne dożynki.

Świętowanie koziańskiej spo-
łeczności rozpocznie się już od 
godziny 10, kiedy to formował się 
będzie korowód dożynkowy. Głów-
nymi ulicami Kóz przejedzie on 
następnie do kościoła na uroczystą 
mszę świętą, po niej w parku prze-
widziano symboliczną ceremonię 
przekazania chleba. Od godz. 13 
atrakcji dla każdego będzie mnó-
stwo. Wystąpi m.in. Bartosz Gajda 
z kabaretu Łowcy.B oraz liczne ko-
ziańskie grupy. Do zabawy uczest-
ników gminnych dożynek zaprosi 
zespół Dravox. Ciekawie zapowia-
da się „Farmer Show”, a więc II 
Koziański Wyścig Ciągników 

Rolniczych, którego stawką będzie 
Puchar Wicestarosty Bielskiego 
Grzegorza Szetyńskiego. Wójt Ja-
cek Kaliński wręczy z kolei puchar 
dla najefektowniejszych pojazdów, 
które wezmą udział w korowodzie.

Rolę starostów dożynkowych 
będą pełnić w tym roku państwo 
Anna i Radosław Wojtusiakowie, 
którzy w swoim gospodarstwie zaj-
mują się głównie hodowlą byków 
oraz brojlerów. Zgodnie z obowiąz-
kami przydzielonymi starostom to 
oni zapraszają mieszkańców do 
przybycia na gminne święto. – Od 
lat jesteśmy stałymi uczestnikami 
tego wydarzenia. Atrakcji i dobrej 
zabawy także w tym roku będzie 
dla osób w każdym wieku pod 
dostatkiem, a pogoda na pewno 
dopisze – mówią z optymizmem 
starostowie z Kóz. (RED)

rockowo w parku
Kilka zespołów muzycz-

nych zadbało o wyjątko-
wy klimat pierwszej edycji 
wydarzenia „KozyNostra 
Rock Fest”.

W sobotę 10 sierpnia 
dźwięki muzyki rockowej 
dało się słyszeć w parku 
dworskim w Kozach już 
od wczesnego popołudnia. 
Jako pierwsi swój kunszt 
zaprezentowali  ar tyści 
z koziańskiej formacji „Wa-
limy w Kocioł”, którzy po-
twierdzili, że niezmiennie 
prezentują wysokie umiejęt-
ności w grze na perkusjach. 
Następnie wystąpił bielski 
zespół „District D.”, przy-
gotowujący się do wydania 
premierowej płyty. „Jim-
my Esposito” to z kolei 
kapela z Czechowic-Dzie-
dzic, której muzyka łączy 
w sobie elementy grunge, 
metalu i hard core. Rock 
alternatywny od 2012 roku 
z powodzeniem wykonuje 
grupa „FreeTrip”, która ma 

na koncie już dwa studyj-
ne albumy.

Wieczór w parku wypeł-
niły kolejne atrakcyjne kon-
certy. Muzyczne walory, jako 
mieszankę cięższych i melo-
dyjnych rockowych klimatów, 
zademonstrowały zespoły 
„Meet&Greet” i „More Than 
Less”. Na koniec zaś wy-
brzmiał mający wieloletnie 
doświadczenie „Venflon”, 
który szerszej publiczności 
dał się poznać m.in. osiąga-
jąc półfinał jednej z edycji 
programu „Must Be The Mu-
sic. Tylko Muzyka”.

Muzyczny festiwal w Ko-
zach spodobał się na tyle, że 
jego kontynuacja w kolejnych 
latach jest bardzo prawdopo-
dobna. – Chcemy, aby to wy-
darzenie, będące pomysłem 
wychodzącym w dużej mie-
rze od lokalnych zespołów, 
na stałe zagościło w kalen-
darzu koziańskich imprez – 
przyznaje wójt gminy Jacek 
Kaliński. (M)

pikNik  
z pasją

Na zakończenie wakacji, 
w sobotę 31 sierpnia, odbę-
dzie się w Kozach piknik 
„Rodzina z pasją”. – To przy-
jemna propozycja spędzenia 
czasu przez wszystkich na-
szych mieszkańców – mówi 
wójt gminy Jacek Kaliński.

Ta wyjątkowa impreza, 
współorganizowana przez 
Urząd Gminy, Dom Kultu-
ry, grupę TatoNet Podbe-
skidzie oraz Stowarzyszenie 
Kozianki, pomyślana zosta-
ła jako wydarzenie dla całej 
społeczności koziańskiej. – 
Uznaliśmy za ciekawe i war-
tościowe zaproponowanie 
takiej inicjatywy, która z jed-
nej strony zintegruje kozian 
i będzie zarazem okazją, aby 
podzielili się z innymi swo-
imi zainteresowaniami – wy-
jaśnia wójt Jacek Kaliński.

W ostatnią sobotę sierp-
nia od godziny 14 w parku 
dworskim prezentować się 

będą poszczególne grupy 
mieszkańców, którzy zgłoszą 
chęć udziału w pikniku i za-
demonstrowania swojej pa-
sji w wybranej przez siebie 
formie. Równolegle rozpocz-
nie się tradycyjny Festiwal 
Duszonek, w którym uczest-
niczyć może każdy, kto 
przyniesie ze sobą kociołek 
wraz z jego zawartością. Po-
szczególne potrawy, wcie-
lając się tym samym w rolę 
jury, oceniać będzie publicz-
ność. W programie przewi-
dziano również występy 
artystyczne i taneczne, po-
kazy czy rodzinne animacje 
i konkursy. Atrakcyjnie za-
powiada się ponadto święto 
kolorów, które wypuszczane 
do góry ubarwią osoby obec-
ne w parku.

– Wydarzenie mieć bę-
dzie charakter pikniku, więc 
w każdym momencie dnia 
można zdecydować się na 
dołączenie do miłego, wspól-
nego świętowania – zachęca 
Marcin Lasek, zastępca wójta 
Kóz. (R)
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Końcem czerwca staw na terenie kamieniołomu w Kozach był miejscem 
przeprowadzenia zawodów wędkarskich, które przy dużym zaintereso-
waniu uczestników powróciły tu po wielu latach.

JACEK KALIńSKI,
wójt gminy Kozy:

Analizując wyniki ankiety w 
pierwszej kolejności dostrze-
gliśmy to, że prawie wszyscy 
głosujący odpowiedzieli twier-
dząco na pytanie „czy bywasz na 
terenie kamieniołomu?”. To tylko 
potwierdza, że zagospodarowa-
nie dawnego kamieniołomu jest 

zadaniem społecznie ważnym i 
w dużej mierze wyczekiwanym 
przez mieszkańców Kóz. W tych 
okolicach bywają często, udają 
się tu chętnie w swoim czasie 
wolnym, doceniając liczne walory.
Przeprowadzona ankieta nie-
wątpliwie będzie pomocna przy 
podejmowaniu kolejnych kroków 
i decyzji, które mają doprowadzić 
finalnie do zagospodarowania 
terenu w sposób jak najbardziej 
przemyślany. Do tego oczywiście 
droga jeszcze daleka. Tym bar-
dziej, że przy wszelakich zamie-
rzeniach inwestycyjnych musimy 
pamiętać o konieczności ochrony 
środowiska naturalnego i przyro-
dy, bo także ten wątek przewijał 
się przecież w odpowiedziach w 
części otwartej naszej ankiety.

Koziańska formacja „Walimy w Kocioł”, opierająca swoją muzykę na 
rytmicznych dźwiękach perkusji, była jedną z gwiazd pierwszej edycji 
imprezy „KozyNostra Rock Fest”.
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program gmiNNych dożyNek:
15 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
10.00 – formowanie korowodu dożynkowego
10.30 – przejazd korowodu: plac targowy, ul. Szkolna, 
Krakowska, Kościelna, pl. Ks. K.Kochaja
11.00 – msza święta dożynkowa (kościół św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza)
12.00 – przejazd korowodu: pl. Ks. K.Kochaja, ul. 
Dworcowa, Przecznia, Szkolna (do parku)
12.30 – ceremonia dożynkowa i przekazanie chleba (park)
13.00-14.00 – gwiazda dla rolników Bartosz Gajda 
(gwiazda kabaretu Łowcy.B)
15.00-18.00 – Farmer Show, II Koziański Wyścig Ciągników 
Rolniczych o Puchar Wicestarosty Bielskiego (pole przy ul. 
Parkowej)
14.00-15.30 – pokazy i konkursy
15.30 – Eco taniec
15.45-16.30 – występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej
16.30-17.20 – „To już 10 lat”, koncert Zespołu Pieśni i 
Tańca „Kozianie”
17.20-17.30 – Puchar Wójta Gminy Kozy dla króla 
korowodu dożynkowego 2019 (ogłoszenie wyników 
konkursu „korowód”)
17.30-17.45 – Farmer Show (wręczenie nagród 
zwycięzcom)
17.45-18.00 – występ formacji „Walimy w kocioł”
18.00-24.00 – zabawa „po byku” z zespołem „Dravox”

Ponadto:
 wioska harcerska (gry i zabawy dla dzieci  
      przygotowane przez koziańskich harcerzy)
 stoiska eko: Drzewko za makulaturę, Aqua S.A.
 stoiska handlowe
 dmuchańce i atrakcje dla dzieci
 działania artystyczne projektu „Magiel kultury”
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kompleks z Nowym Boiskiem
W Starej Wsi trwa budowa boiska piłkarskiego 

ze sztuczną trawą i oświetleniem, które uzupełni 

kompleks rekreacyjny w tej części sołectwa.

Boisko powstające w Sta-
rej Wsi będzie pierwszym tego 
rodzaju na terenie całej gmi-
ny Wilamowice. Jego płytę 
o wymiarach 90 na 45 metrów 
stanowić będzie syntetyczna 
trawa. Umożliwi to korzysta-
nie z obiektu także wtedy, gdy 
warunki pogodowe utrudnią 
grę na innych boiskach z na-
turalną nawierzchnią trawia-
stą w pozostałych sołectwach. 
Nowe boisko wyposażone 
zostanie w piłkochwyty za 
bramkami, a odpowiednio za-
gospodarowana całość zyska 
ogrodzenie oraz oświetlenie. 
Również to jest znacznym 
udogodnieniem. Boisko słu-
żyć będzie mogło bowiem 
gminnym klubom sportowym, 
ale i mieszkańcom już po zmro-
ku do późnych godzin wieczor-
nych.

Budowany  ak tu a ln i e 
obiekt został umiejętnie 
wkomponowany w centrum 
Starej Wsi. Od kilkunastu ty-
godni funkcjonuje tu nowo-
czesny plac zabaw dla dzieci, 
nieopodal znajduje się boisko 
do siatkówki, także chętnie 
wykorzystywane. Kompleks 
rekreacyjny w tej części so-
łectwa uzupełnia amfiteatr, 
gdzie odbywają się najważ-
niejsze wydarzenia starowiej-
skiej społeczności. Z nowego 
boiska bez trudu będzie moż-
na ponadto przedostać się do 
sąsiadującej z nim szkoły 
podstawowej. To dzięki bu-
dowie, również w ramach 
tej inwestycji, kładki prowa-
dzającej do placówki oświa-
towej.

Wykonanie nowego boiska 
pochłonie kwotę 1,7 mln zł, 20 

procent tych środków stano-
wią pieniądze wyasygnowane 
z budżetu Gminy Wilamowice, 
reszta to dofinansowanie z bu-
dżetu państwa.

Inwestycja ta doskonale 
wpisuje się w konsekwent-
ne działania samorządu dla 
stworzenia możliwie przyja-
znej i bogatej bazy pod kątem 
aktywności fizycznej. Prócz 
wspomnianego placu zabaw 

w Starej Wsi, nie tak dawno 
otwarte zostało podobne miej-
sce dla najmłodszych w Pisa-
rzowicach. Jeszcze wcześniej 
zmodernizowano obiekt LKS 
Wilamowiczanka, który do-
stosowano pod możliwość 
uprawiania lekkiej atletyki. 
W trakcie jest budowa sali 
sportowej w Dankowicach, 
która oddana do użytku będzie 
w tym roku. Jesienią zrealizo-

wana zostanie z kolei budowa 
siłowni zewnętrznej, strefy re-
laksu i placu zabaw w Heczna-

rowicach w ramach rządowego 
programu Otwartych Stref Ak-
tywności. (MA)

Gmina WilamoWicE

MARIAN TRELA,
burmistrz Wilamowic:

Każdego roku, wyznaczając plany 
inwestycyjne i starając się o po-
zyskanie środków zewnętrznych, 
mamy szczególnie na uwadze te 
zadania, które służą naszym 
mieszkańcom w ich codzien-
ności. Tym bardziej dotyczy to 
działań przyczyniających się w 
dużym stopniu do poprawy kon-

dycji fizycznej, bo przecież dla nas 
wszystkich to ważne.
Od kilku lat w poszczególnych 
sołectwach gminy Wilamowice 
inwestujemy w infrastrukturę 
dla szeroko pojętej rekreacji. 
Dostępnych jest choćby kilka no-
woczesnych placów zabaw, strefy 
relaksu czy siłownie zewnętrzne. 
Nasi mieszkańcy korzystają z tych 
atrakcji chętnie, co potwierdza 
potrzebę stwarzania sprzyjają-
cych warunków.
Jeszcze w tym roku zakończy się 
budowa boiska piłkarskiego w 
Starej Wsi, ogólnodostępnej hali 
sportowej w Dankowicach oraz 
specjalnej strefy wszechstronnej 
aktywności w Hecznarowicach. 
Wszędzie tam inwestycje wpisują 
się w społeczne potrzeby, a zasto-
sowane technologie gwarantują 
tak komfort korzystania, jak i 
pełne bezpieczeństwo.

z folklorem Na festiwalu
Zespół Regionalny „Ce-

pelia Fil-Wilamowice” 
zaprezentował swój arty-
styczny program podczas 
pobytu w Herceg Novi 
w Czarnogórze.

Muzycy z Wilamowic 
przebywal i  za  gran icą 
przez kilka dni w lipcu. 
W malowniczym miastecz-
ku Herceg Novi w Zatoce 
Kotorskiej wzięli udział 

w festiwalu folklorystycz-
nym. Swój kunszt i unika-
tową kulturę mieli okazję 
zademonstrować w gronie 
międzynarodowym, oprócz 
artystów z Rumunii, Chor-
wacji oraz Słowacji. Wi-
dowiskowe prezentacje 
odbywały się w pobliżu 
starówki nad samym mo-
rzem, dzięki czemu wy-
stępom przyglądali  s ię 

również turyści chętnie od-
wiedzający tą część Czar-
nogóry.

Pomimo intensywnie wy-
pełnionego programu fe-
stiwalowego członkowie 
„Cepelia Fil-Wilamowice” 
znaleźli czas, aby zwiedzić 
piękne okolice ze słynną 
Błękitną Grotą i skorzystać 
z relaksujących kąpieli w cie-
płym morzu. (M)

pikNik zakończył lato
Tradycyjny piknik dla ca-

łych rodzin w Wilamowicach 
podsumował okres wakacyjny.

Pożegnanie lata już na 
stałe wpisało się w kalen-
darz gminnych wydarzeń. 
I tym razem organizatorzy, 
a byli nimi MGOK Wilamo-
wice, TKKF Żywioł, LKS 
Wilamowiczanka oraz Rada 

Osiedla Wilamowice, za-
dbali o świetną zabawę przy 
towarzyszących atrakcjach.

Piknik rozpoczął się bar-
dzo udanie na sportowo, 
wszak na starcie rozgrywek 
piłkarskich w nowym sezo-
nie a-klasowym zawodnicy 
LKS Wilamowiczanka oka-
zali się lepsi wynikiem 5:1 od 

LKS Żar Międzybrodzie Bial-
skie. Następnie na scenie wy-
stąpił w pełnej krasie, a więc 
w efektownych strojach wila-
mowskich, Zespół Regionalny 
„Wilamowice”. Równolegle na 
bocznej płycie boiska trwały 
rozgrywki dla dzieci, które 
strzelały z łuku i biegały na 
przełaj, a także tworzyły kredą 
na asfalcie malowidła z prze-
wodnią tematyką wakacyjną. 
Dorośli mężczyźni podnosili 
ciężarki, dla kobiet przygoto-
wano humorystyczny rzut pa-
telnią.

W dalszej części pikni-
ku rodzinnego jego uczest-
ników w klimat dawnych 
lat przeniósł muzycznie ze-
spół „Tingle-Tangle” z Pisa-
rzowic. Ostatnim punktem 
programu była trwająca do 
późnych godzin zabawa ta-
neczna, do której przygrywał 
zespół „New Transformation 
Adama Snopka”. (M)

dożyNki międzyNarodowe

Gmina Wilamowice po raz 
kolejny pozyskała środki finan-
sowe na realizację międzyna-
rodowego projektu, którego 
rozmaite działania przepro-
wadzone będą podczas tego-
rocznych dożynek.

III Dożynki Gminne odbę-
dą się w niedzielę 1 września 
w Dankowicach przy budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W samo południe wydarzenie 
rozpocznie uroczysta msza świę-
ta, następnie na miejsce imprezy 
przejdzie korowód. W ramach 
dożynek przewidziano tradycyj-
ny obrzęd w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego „Dankowianie”, 
wręczenie wyróżnień dla rolni-
ków, kolejną edycję konkursu 

wieńców dożynkowych oraz 
liczne występy artystyczne, 
m.in. regionalnych kapel z Bośni 
i Hercegowiny oraz Chorwacji, 
Damiana Holeckiego z zespo-
łem oraz grupy „Aplauz” pod-
czas kilkugodzinnego festynu 
dla wszystkich uczestników.

W trakcie III Dożynek 
Gminnych realizowany będzie 
projekt „Solidarna współpraca 
partnerska naszą przyszłością 
w Unii Europejskiej”. Głów-
ny jego cel stanowi współpraca 
międzynarodowa i budowanie 
solidarności w krajach Unii 
Europejskiej, poprzez udział 
uczestników projektu w dzia-
łaniach, jak warsztaty, dysku-
sje, konferencje i prezentacje 

kulturowe. W projekcie, obej-
mującym delegacje miast part-
nerskich z Węgier, Słowacji, 
Czech, Chorwacji oraz przed-
stawicieli z Bośni i Hercegowi-
ny jako partnera, podkreślona 
zostanie potrzeba integracji 
unijnej, opartej na solidarno-
ści i wolności obywatelskiej.

– Na 134 miasta europej-
skie, które otrzymały wspar-
cie unijne, dofinansowanych 
zostało tylko 12 projektów 
z Polski. Nasza gmina, co tak-
że warto tu podkreślić, już po 
raz czwarty znalazła się na li-
ście projektów wybranych do 
finansowego wsparcia tego ro-
dzaju inicjatywy – mówi bur-
mistrz Marian Trela. (RED)

Boisko piłkarskie w Starej Wsi powstaje w pobliżu placu zabaw dla dzieci 
oraz miejscowej szkoły.
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Działanie w ramach projektu „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością 

w Unii Europejskiej”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Komisji Europejskiej 

w ramach programu Europa dla Obywateli – Działanie 2.1 Partnerstwo Miast-De-

mokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie i zostanie zrealizowane 

w dniach 29.08.2019-02.09.2019.
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EkoloGia

czyste powietrze dla gmiN
Kole jne  gminy ,  także 
w regionie beskidzkim, 
przystępują do współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach w zakresie zwiększenia 
dostępności do programu 

„Czyste Powietrze”.

29 lipca weszły w życie 
zmiany w Programie „Czy-
ste Powietrze”, mające na 
celu usprawnienie w jego re-
alizacji przez potencjalnych 
beneficjentów. Jedna z naj-
ważniejszych kwestii doty-
czy umożliwienia gminom 
udziału w procesie wdraża-
nia Programu. Każda gmina 
na podstawie porozumienia 
zawartego z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach może teraz 
przyjmować wnioski o do-

finansowanie i dokonywać 
wstępnej weryfikacji.

Deklaracja współpracy ze 
strony gmin jest dobrowol-
na i ma na celu zwiększenie 

dostępności dla jak najwięk-
szej liczby mieszkańców wo-
jewództwa. – Umożliwienie 
składania wniosków bezpo-
średnio do gmin to dla bene-

ficjentów duże udogodnienie. 
Na podstawie zawartych po-
rozumień mogą składać wnio-
ski nie tylko w naszym biurze 
w Katowicach oraz punktach 

w Bielsku-Białej i Częstocho-
wie, ale również w gminach. 
Te, które wyraziły deklara-
cję współpracy z Funduszem 
mogą liczyć na wszelkie 
wsparcie dotyczące obsługi 
Programu – mówi Tomasz 
Bednarek, prezes zarządu ka-
towickiego WFOŚiGW.

Końcem lipca, jako pierw-
szy samorząd na Śląsku 
Cieszyńskim, stosowne poro-
zumienie z Funduszem zawarła 
gmina Skoczów. Mieszkańcy 
będą mogli dzięki temu składać 
wnioski na realizację działań 
proekologicznych w budynkach 
jednorodzinnych u odpowied-
nio przeszkolonych pracowni-
ków skoczowskiego magistratu. 

– Powietrze trzeba natychmiast 
oczyszczać, bo jego stan ma 
przecież wpływ na nas wszyst-
kich – tłumaczy burmistrz Sko-
czowa Mirosław Sitko.

Liczba samorządów decy-
dujących się na współpracę 
w zakresie obsługi Progra-
mu „Czyste Powietrze” sys-
tematycznie rośnie. Prócz 

Skoczowa, wśród gmin, które 
zawarły porozumienie z kato-
wickim Funduszem, są także 
m.in. Łodygowice i Koszara-
wa na Żywiecczyźnie. – Mam 
nadzieję, że niebawem kolej-
ne gminy w powiatach biel-
skim, cieszyńskim i żywieckim 
zdecydują się na współpracę, 
a wójtowie i burmistrzowie 
okażą się dobrymi gospoda-
rzami, ułatwiającymi swoim 
mieszkańcom dostęp do tak 
ważnego Programu – zauważa 
Przemysław Drabek, członek 
Rady Nadzorczej WFOŚiGW 
w Katowicach.

Warto odnotować,  że 
w skali całego kraju Program 

„Czyste Powietrze” pochło-
nąć ma przeszło 103 mld zł. 
Środki te przeznaczono m.in. 
na wymianę źródeł ciepła na 
ekologiczne, montaż nowych 
okien czy remonty dachów. 
Mieszkańcy liczyć mogą przy 
tym na zwrot części kosztów 
poniesionych na inwestycje 
o minimalnym koszcie wy-
noszącym 7 tys. zł. (RED)

ceNtrum mikroorgaNizmów
W Kaniowie uroczyście 
zainicjowane zostało 
w lipcu funkcjonowanie 
nowoczesnego Podbe-
skidzkiego Centrum Mi-
kroorganizmów.

To innowacyjne miej-
sce w skali regionu po-
wstało w nowym budynku 
przy ul. Krzywolaków 
w Kaniowie. Do dyspozy-
cji osób, które zdecydują 
się przybyć do Centrum, 
pozostaje licencjonowany 
doradca probiotechnolo-
gii, znajduje się tu rów-
nież punkt sprzedaży oraz 
sala wykładowo-warszta-
towa.

Jak mówi Barbara Wój-
cik, pomysłodawczyni i re-
alizatorka przedsięwzięcia, 
Centrum pełnić ma ważną 
rolę, wpisując się w kon-
cepcję jednego zdrowia – 
od gleby, roślin, zwierząt, 
środowiska aż po ludzi. 
– Odwiedzając je można 

uczynić pierwszy krok do 
zdobycia informacji i wie-
dzy o naturalnych techno-
logiach, na bazie których 
opracowane są produkty 
sprzyjające zdrowiu w każ-
dym aspekcie naszych dzia-
łalności. To ważne dla 
wszystkich, którzy chcą 
długo cieszyć się dobrym 

zdrowiem – zauważa Bar-
bara Wójcik.

W oficjalnej inauguracji 
Podbeskidzkiego Centrum 
Mikroorganizmów udział 
wzięli m.in. wójt gminy Be-
stwina Artur Beniowski, bur-
mistrz Wilamowic Marian 
Trela, a samorząd powiatu 
bielskiego reprezentowali 

wicestarosta Grzegorz Sze-
tyński oraz członek zarządu 
Barbara Adamska. Goście 
zgodnie podkreślali, że już 
samo innowacyjne miejsce 
robi wrażenie, a działalność 
prowadzona przez Centrum 
dotyczy istotnej współcze-
śnie tematyki proekologicz-
nego żywienia. (RA)

sadzoNki za makulaturę

Bezpłatną sadzonkę będzie moż-
na otrzymać w Kozach podczas 
wrześniowych dożynek. Wcześniej 
jednak należy dostarczyć do punk-
tu odbioru surowców zalegającą 
w domu makulaturę.

Stare książki, gazety, zeszyty, 
czasopisma czy ulotki przyjmowa-
ne są w punkcie Eko-Green przy 
ulicy Bielskiej 56 w Kozach. Przy 
odbiorze wydane zostanie potwier-
dzenie wagi oddanej makulatury, 
której minimalna ilość to 10 kilo-
gramów. Kwitek ten uprawniał bę-
dzie do otrzymania sadzonki (jedna 
za każde 10 kg makulatury) w sto-

isku zorganizowanym przez Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Bielsko 
podczas gminnych dożynek w nie-
dzielę 15 września. Organizatorzy 
akcji przyjęli jednocześnie założe-
nie, że dana osoba odebrać może nie 
więcej niż pięć sadzonek.

Makulatura zbierana jest na rzecz 
szkolnego wolontariatu, działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ko-
zach. Cała akcja ma uświadomić, że 
recykling jest ważny, a wielu poten-
cjalnym odpadom można bez trudu 
nadać „drugie życie”. Przyjmuje się, 
że każda tona makulatury to aż 15-17 
oszczędzonych drzew. (M)

W obecności reprezentujących WFOŚiGW w Katowicach prezesa Tomasza Bednarka i członka Rady Nadzorczej 
Przemysława Drabka podpisane zostało porozumienie na obsługę Programu „Czyste Powietrze” w gminie Skoczów.
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sezoN Na gmiNNe 
termomoderNizacje

Gmina Jasienica prowadzi prace termomodernizacyjne w gminnych budynkach 

użyteczności publicznej.

Gruntowną termomodernizację 
przechodzi szkoła w Wieszczętach. 
Zakres robót budowlanych obej-
muje docieplenie stropodachu, 
wykonanie izolacji cieplnej, czę-
ściową wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej zewnętrznej oraz 
wymianę pokrycia dachu, wymia-
nę obróbek blacharskich, rynien 
i rur spustowych, parapetów, re-
mont schodów, balustrad i krat 
okiennych, a także generalny re-
mont kotłowni. Dodatkowo zosta-
ną wykonane roboty instalacyjne, 
tj. wymiana pieców c.o. i c.w.u., 
powstanie też instalacja solarna. 
Planowany koszt robót wyniesie 
blisko 930 tys. zł.

Trwają również prace przy 
termomodernizacji budynków 
Gminnego Ośrodka Kultury filii 
w Bierach oraz w Rudzicy. Po-
prawią one stan techniczny bu-
dynków, a tym samym warunki 
zajęć i uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalnych i społecznych, 
jakie organizowane są w sołec-
twach gminy Jasienica. Zakres 
prac w obu przypadkach jest po-
dobny. Ściany, stropy i dachy 
w budynkach zostaną ocieplone, 
wykonane będą także dodatkowe 
roboty remontowe, m.in. wymia-
na parapetów, stolarki okiennej 
i drzwiowej, obróbki blacharskie, 
wyremontowane będą schody 
i wejścia do budynków. Popra-
wą efektywności energetycznej 
i modernizacji źródeł energii 
będzie instalacja systemów fo-
towoltaicznych. Ponadto, każde 
z wydzielonych pomieszczeń ko-
tłowni również przejdzie remont. 
Dodatkowo przy filii GOK w Bie-
rach zostanie wykonana pochyl-
nia dla osób niepełnosprawnych. 
Koniec prac w obu obiektach za-
planowano na połowę listopada, 
a całkowity koszt remontów wy-
niesie blisko 2 mln zł.

– Efekty prac w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wiesz-
czętach oraz filiach GOK w Bie-

rach i Rudzicy widać już gołym 
okiem. Wkrótce też nowy wygląd 
zyskają kolejne budynki użytecz-
ności publicznej, realizowane 
w tym projekcie termomoderni-
zacji. Co istotne, osiągniemy re-
alne oszczędności na ograniczeniu 
kosztów zużycia energii, a przede 
wszystkim przyczynimy się do 
zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza, a więc tzw. niskiej 
emisji – wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna.

W tym projekcie termomoder-
nizacji budynków użyteczności 
publicznej w gminie Jasienica 
zostaną przeprowadzone remon-
ty łącznie w sześciu placówkach. 
Oprócz szkoły w Wieszczętach 
oraz dwóch filii Gminnego Domu 
Kultury także trzy strażnice OSP: 

w Wieszczętach (wartość: 649 tys. 
zł), Rudzicy (990 tys. zł) i Świę-
toszówce (919,9 tys. zł). Wszę-
dzie źródłem ciepła dla instalacji 
centralnego ogrzewania będzie 
kocioł gazowy kondensacyjny, 
w zależności od wielkości ogrze-
wanych pomieszczeń, zaspokaja-
jący zapotrzebowanie na ciepło od 
35 do 57 kW. Ciepła woda będzie 
przygotowywana w zbiornikach, 
najczęściej z wykorzystaniem do-
datkowej instalacji solarnej. Co 
równie ważne, prace termomoder-
nizacyjne obejmą wykonanie no-
wej instalacji elektrycznej, która 
następnie umożliwi założenie na 
dachach panelów fotowoltaicz-
nych – od 10 do 40 sztuk w za-
leżności od potrzeb, o minimalnej 
mocy 250 W każdy. (UGJ)

ekologiczNe oszczędNości
W pierwszym półroczu 

ekologiczne inwestycje 
Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku-Białej przy-
niosły 10 tys. zł oszczęd-
ności. Było to możliwe 
dzięki zainstalowaniu ba-
terii solarnych na dachu 
pawilonu nr 2 oraz ogniw 
fotowoltaicznych na da-
chu pawilonu nr 5.

Solarne baterie na da-
chu pawilonu nr 2 za-
montowano jes ienią 
2014 r., a służą one do 
podgrzewania używanej 
w szpitalu wody. Ogniwa 
fotowoltaiczne na dachu 
pawilonu nr 5 pojawiły się 
z kolei pod koniec 2016 
r., w ramach gruntownej 
modernizacji tego obiek-
tu. Produkują one energię 
elektryczną, zajmując 144 
mkw. powierzchni. Łącz-
nie mają moc 24 kilowa-
tów.

– Inwestycje te przy-
noszą naszemu szpita-
lowi wymierny skutek 
ekonomiczny w posta-
ci niższych rachunków 
za energię. Ale dają one 

również efekt ekolo-
giczny, gdyż dzięki nim 
korzystamy z ekologicz-
nej, tak zwanej zielonej 
energii, powstałej z wy-
korzystania promieni sło-
necznych i tym samym 
ograniczamy wykorzysta-
nie energii pochodzącej 
ze spalania węgla. Dlate-
go też zarówno na instala-
cję baterii solarnych, jak 
i na montaż ogniw foto-
woltaicznych, otrzymali-
śmy finansowe wsparcie 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach – mówi 

Czesław Kapała, zastęp-
ca dyrektora ds. admini-
stracyjno-technicznych 
Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku-Białej.

Oszczędności, jakie 
przynoszą szpitalowi so-
larne baterie oraz ogni-
wa fotowoltaiczne, nie są 
bynajmniej symboliczne. 
W 2017 r. wyproduko-
wana przez te urządzenia 
energia miała wartość 17 
697 zł, w roku 2018 było 
to 19 279 zł, a w pierw-
szych sześciu miesią-
cach tego roku wartość 
tej energii wyniosła 10 
285 zł. (SP)

EkoloGia
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Modernizacja obiektów użyteczności publicznej objęła ocieplenie elewacji szkoły 
w Wieszczętach i GOK w Rudzicy.

rośNie młody las
Kilkadziesiąt tysię-

cy sadzonek buka, jo-
dły oraz świerka mimo 
suszy i upalnej pogody 
rośnie w siłę na terenie 
szkółki leśnej w Dolinie 
Zimnika u podnóża ma-
sywu Skrzycznego.

Jak informuje Nadle-
śnictwo Węgierska Gór-
ka, posadzonym w tym 
roku drzewkom upał jest 
niestraszny, bowiem na-
mioty foliowe wyposa-
żono w automatyczny 
system deszczowania. 
Sadzonki znajdują się 
także pod stałym nad-
zorem służby leśnej. Le-
śnicy sprawdzają, czy 
drzewkom nie zagra-
żają szkodniki – cho-
robotwórcze  grzyby 
lub owady.

Część sadzonek trafi 
do lasu już za rok, inne 
pozostaną w szkółce dłu-
żej, by zostać posadzo-
ne jako kilkulatki. Wiek 
drzewek i ich rozmiar 
mają decydujące znacze-
nie dla udatności sadzenia.

Co roku na terenie 
Nadleśnictwa Węgierska 

Górka odnawia się kilka-
dziesiąt hektarów lasu. 
Dzięki konsekwentnym 
wieloletnim nasadzeniom 
dokonano skutecznej prze-
budowy sztucznie wpro-
wadzonych świerczyn na 
wielogatunkowy las zbli-
żony do starej Puszczy 
Karpackiej. (NWG)
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Na czele cos opo
TOMASZ LASZCZAK, 
mieszka jący  w 
Szczyrku i pracu-
jący od lat na rzecz 
rozwoju miasta, 
został końcem lip-
ca pełniącym obo-
wiązki dyrektora 
Centralnego Ośrod-
ka Sportu – Ośrod-
ka Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku.

Tomasz Laszczak ma 49 lat. Ukoń-
czył Zarządzanie i Marketing, Zarządza-
nie w Administracji i Finanse Organizacji 

na Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej.

Przez 10 lat pracował w Urzędzie Miej-
skim w Szczyrku na stanowisku inspektora 
ds. gospodarki gruntami. W ramach obowiąz-
ków pełnił nadzór nad nieruchomościami na 
terenie gminy, uczestniczył w pracach zespołu 
ds. projektów kluczowych dla miasta Szczyrk. 
Współpracował również z inwestorami w za-
kresie realizacji inwestycji narciarskich.

Od 2017 roku był kierownikiem ds. ko-
lei narciarskich w Szczyrkowskim Ośrod-
ku Narciarskim, gdzie odpowiadał m.in. za 
współpracę z wykonawcami w ramach roz-
budowy ośrodka, przygotowanie i utrzyma-
nie tras narciarskich w sezonie zimowym 
oraz wdrażanie nowych rozwiązań. (R)

młody mistrz
Nieoficjalne mistrzostwa świata dzieci 

w skokach narciarskich, jakie w lipcu odby-
ły się w niemieckim Ruhpolding, przyniosły 
sukces zawodnika LKS Klimczok Bystra Kac-
pra Tomasiaka.

Indywidualny konkurs skoczków do lat 13 
był dla młodego podopiecznego klubu z By-
strej bardzo udany. Próby na odległość 45 
i 43 metrów sprawiły, że Kacper Tomasiak 
okazał się bezkonkurencyjny. Estończyka 
Kaimara Vagula wyprzedził w klasyfikacji 
końcowej o 0,5 punktu dzięki lepszym notom 
za styl skoków.

Tomasiak to jedna z największych be-
skidzkich nadziei w skokach narciarskich. 
Jest najlepszym zawodnikiem minionego se-
zonu Narodowego Programu Rozwoju Sko-
ków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej 

„Lotos Szukamy Następców Mistrza” w ka-
tegorii junior E.

Podczas niemieckiego czempionatu nie-
oficjalny mistrz świata do lat 13 sięgnął tak-
że po medal brązowy dla Polski w konkursie 
drużynowym. Inni beskidzcy reprezentanci 
– Tymoteusz Dyduch z LKS Klimczok oraz 
Tymoteusz Cienciała z WSS Wisła w Wiśle 
– byli w składzie zespołu mieszanego, który 
zgarnął najcenniejszy z medali. (MA)

złoto w kaNiowie

Drużyny kobiet i mężczyzn 
kaniowskiego UKS Set po-
twierdziły przynależność do 
ścisłej czołówki kajak polo 
w kraju podczas zawodów 
mistrzowskich w Kaniowie.

W pierwszy weekend sierp-
nia na akwenie w Kaniowie 
przeprowadzono Lotto XXII 
Mistrzostwa Polski Seniorów. 
Drużyna gospodyń w finale 
zmierzyła się z zawodniczka-
mi Powiśla Warszawa. Emo-
cji w decydującej potyczce 
nie zabrakło, doszło w niej 
do dogrywki, a gola na wagę 
zwycięstwa kaniowianek 5:4 
zdobyła Monika Pacyga. Tym 

samym po raz szósty z rzę-
du kobieca ekipa UKS Set 
– w niej prócz Pacygi w skła-
dzie były również Hanna Soj-
ka, Dominika Sojka, Natalia 
Pacyga, Klaudia Sachmerda, 
Katarzyna Malik i Sandra Pi-
larz – sięgnęła po najcenniej-
szy z medali.

Kajakpoliści z Kaniowa 
w starciu o złoto także trafili 
na rywala ze stolicy i po zacię-
tym spotkaniu triumfowali 6:5. 
Mistrzowski zespół stworzy-
li: Borys Zubczewski, Bartło-
miej Dawidek, Tomasz Kabut, 
Arkadiusz Pilarz, Bartłomiej 
Ryba, Paweł Michalec i Łu-
kasz Pilarz.

Wraz z seniorską rywali-
zacją w Kaniowie odbył się 
w ten sam weekend Ogól-
nopolski Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Bestwina Ar-
tura Beniowskiego. Mło-
dzikom UKS Set przypadło 
w mocno obsadzonej stawce 
6. miejsce, najlepiej w trud-
nych warunkach pogodowych 
poradzili sobie podopieczni 
MOSW Choszczno, zgar-
niając prestiżowe trofeum. 
Zawody te zostały wsparte 
przez Urząd Gminy Bestwi-
na, Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej,  Woje-
wództwo Śląskie oraz spon-
sorów. (R)
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tour wyjątkowy
Przez region Podbeskidzia wiodła trasa tegorocznego wyścigu Tour de 

Pologne. Kolarze zawitali m.in. do Wilamowic i Kóz, a etap ten z powodu 

tragicznych wydarzeń z dnia poprzedzającego miał szczególny charakter.

Największy kolarski wy-
ścig w kraju wystartował 
w sobotę 3 sierpnia w Krako-
wie. Nikt nie mógł przypusz-
czać wówczas, że niebawem 
sportowemu świętu towarzy-
szyć będą tragiczne zdarze-
nia. Podczas etapu numer 3., 
w Bełku w gminie Czerwion-
ka-Leszczyny, w betonowy 
przepust nieopodal trasy wje-
chał Belg Bjorg Lambrecht. 
Pomimo przeprowadzonej ak-
cji ratunkowej wypadek okazał 
się śmiertelny, 22-letni kolarz 
zmarł na stole operacyjnym.

Organizatorzy zawodów 
poinformowali na krótko 
przed kolejnym etapem, że 
zostanie on zneutralizowany, 
a kolarze we wtorek 6 sierpnia 
nie będą wcale rywalizowali. 
Na początku peleton poprowa-
dzili zawodnicy z teamu Belga 
Lotto Soudal, następnie każ-
da z drużyn jechała na cze-
le przez 7 kilometrów. Wraz 
z kolumną sponsorską oraz or-
ganizatorami kolarze zatrzy-
mali się na minutę ciszy na 
granicy Zasola Bielańskiego 
i Wilamowic. Był to symbo-
liczny 48. kilometr, na którym 

dzień wcześniej Belg uległ 
wypadkowi. Wielu kibiców 
w specjalnej strefie zgroma-
dziło się na Rynku w Wila-
mowicach, gdzie pierwotnie 
kolarze mieli ścigać się na 
tzw. lotnej premii. O przywi-
tanie peletonu brawami popro-
sił do niedawna czynny kolarz 
Przemysław Niemiec, honoro-
wy obywatel gminy, a obec-
nie specjalista ds. sportowych 
w Lang Team. Dyrektor wy-
ścigu Czesław Lang otrzymał 
od burmistrza Wilamowic 
Mariana Treli oraz jego za-
stępcy Stanisława Gawlika 
lalki w strojach „Parę Wila-
mowską” oraz album „Strój 
Wilamowski”. W momencie 
przejazdu kolarzy w niebo 
wypuszczono biało-czerwo-
ne balony w hołdzie zmarłe-
mu Belgowi.

Trasa 4. etapu poprowa-
dziła dalej przez Pisarzowice. 
Od ronda w Wilamowicach 
do stawów w Pisarzowicach 
kolarzom towarzyszyli jeźdź-
cy galopujący na koniach ze 
stadniny Jana Sadloka. Pele-
ton skręcił w ulicę Szkolną, 
gdzie przejechał obok domu 

rodzinnego Przemysława 
Niemca, aż w kierunku gminy 
Kozy. Wyścig do tej miejsco-
wości zawitał po raz pierwszy 
w historii, wielu kozian stanęło 
więc wzdłuż trasy wiodącej ul. 
Przecznią i Kęcką, by uczest-
niczyć w wydarzeniu. Nad 
bezpieczeństwem przejazdu 
czuwali tu prócz policji także 
druhowie z koziańskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz 
wolontariusze, którzy chętnie 
zgłaszali taką wolę w trakcie 
wzmożonych przygotowań 
do kolarskiej imprezy. Metę 
wyjątkowy etap osiągnął 
w Kocierzu, jego trasa została 
ostatecznie skrócona.

Nazajutrz, w środę 7 sierp-
nia, z kopalni soli „Wieliczka” 
kolarze udali się w kierun-
ku Bielska-Białej. Po drodze 
walczyli na górskich premiach 
Rychwałd i Hucisko oraz na 
przełęczy Przegibek. Ostatnie 
kilometry to widowiskowe 
i pełne emocji rundy na ulicach 
miasta. Metę po pokonaniu 
dystansu 154 km usytuowano 
w pobliżu terenów ZIAD, naj-
szybciej finiszował Słoweniec 
Luka Mezgec. (MAN)

Etap numer 4. przez powiat bielski kolarze pokonali z czarnymi opaskami na ramionach 
w hołdzie dla tragicznie zmarłego dzień wcześniej Bjorga Lambrechta.

koziaNiN zwycięzcą
Równolegle do rywalizacji „dorosłego” peletonu 
w trakcie tegorocznej edycji wyścigu odbywały 
się zmagania dzieci i młodzieży w cyklu „Kinde-
r+Sport Mini Tour de Pologne 2019”. Doskonale 
wypadł w nich pochodzący z Kóz Kamil Handz-
lik. W kategorii młodzików, kolarz broniący barw 
klubowych UKS Sokół Kęty, podczas startów w 
Krakowie, Katowicach, Zabrzu, Bielsku-Białej 
i Kościelisku zgromadził najwięcej punktów z 
wszystkich uczestników i triumfował w łącznej 
klasyfikacji generalnej.

Na Rynku w Wilamowicach, gdzie zaplanowana została tzw. lotna premia, zgromadziło się wielu kibiców kolarstwa.
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Po raz pierwszy w historii Tour de Pologne przejechał przez Kozy. Peleton przemierzył ulice Przecznią i Kęcką.

Przy okazji wyścigu propagowano w specjalnej strefie 
bezpieczeństwo rowerowe wśród najmłodszych.

Okazałych rozmiarów koszulka przygotowana 
została przez wilamowian z okazji tegorocznej 
edycji imprezy i rozłożona na boisku LKS Wilamo-
wiczanka.

Do pomocy przy zabezpieczeniu wyścigu na terenie gminy Kozy zgłosiło się sporo 
wolontariuszy.


